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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હમંેશા હુ ંપ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશે.ે

માતભૃાષાની સાથ ેસાથ ેભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હુ ંઆદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તમે જ માનવતાનુ ંરક્ષર અન ેજતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહુ ંમનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[kh”
Œ… Qòo Au
તપ અમતૃરસનો સાગર છે.

તપ તયાગ છે પર મોક્ષને મેળવવાનો માગ્ધ છે. 

તપની ભઠ્ીમા ંઆતમાને શકેવાથી જીવન કંચન બને છે. 

મલલન ઊજા્ધને હોમીને આતમાનો સાક્ષાતકાર તપ છે.

તપ પ્રમતભાનુ ંમેઘરનષુ છે જે આતમામા ંઊજા્ધનુ ંસર્જન 

કરે છે અને મવચારોને બળ આપે છે. 

તપ તેજસવી રાહ પર તરત ુ ંકનક છે, જેના થકી બાહ્ય 

કલેશને મકુત કરી આંતરરક પ્રાયમચિત શક્ય બનાવે છે. 

તપથી પચંતતવની હાજરી સાક્ષાત છે. તપ ઈન્નરિયોનુ ં

રન છે.

સતયનો નાથ તપ છે, તમસનો નાશ તપ છે, 

તપની વયાખયા જ્ાન છે, તપનો આકાર તપસવી છે, 

તપનુ ંતપ્ધર અનભુવ છે.

તપ ઊજા્ધ છે, તપ ઊજા્ધ છે, તપ ઊજા્ધ છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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જો બકા વીજળી બચાવવી હોય તો ઘરમાં બચાવજે,  

અકસમાતથી બચવા માટે રાત્ે વાહનની લાઈટ તો ચાલુ કરવી જ પડે.

પરમ યોગેશ શાહ
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કરદ; સ્ુલ-ઓરિસથી આવતા ં
થતી જો થોડીક વાર,

મા-ંપપપા; બારીમાથંી ડેલીએ 
નજર િેરવતા ચાર વાર,

કડકડતી ટાઢમાં છાતીએ 
ચાપંી સતૂા ંઆખી રાત,

તમારા વખાર કરી શ્ંુ, 
એટલી નથી મારી ઔકાત.

મારી શી’ હમેસયત કે, તમારા 
પર એક કમવતા લખુ?ં!

તમે તો; મવઘનો સહી અમારે 
નામ જીવનસરરતા લખી,

મા;ં ઈશ્વરની સાથોસાથ હમંેશ 
તારી ઉદારતાને વદંન કરંુ છ,ં

પછી; મારા નામ પાછળ પપપા 
ને ્ુળનુ ંનામ હોંશભેર લખુ ંછ.ં

તમે જારતા જ હતા;ં ખોળેથી 
ઉતરી દૂર દેશાવર જવાના છીએ,

બેચાર રદ’ ગળે વગળી; 
પોતપોતાને માળે ઉડી જવાના 
છીએ,

છતા ંતમે કદી મશક્ષર-સસંકાર 
મસંચનમાં રાખી નહીં સહેજેય 
કચાશ,

પારરવારરક જવાબદારીઓ 
છતા;ં અમારે માટે હમંેશ તમારે 
તો’ નવરાશ.

મા-ંપપપા; તમે હસો, ખશુ 
રહો સવસથ રહો તો, વસતંઋત ુ
પરુબહાર ખીલી જારજો,

તમે દુઃખી, ઉદાસ કે અસવસથ 
તો, અમારી સૌની પાનખર ઋત ુ
માનજો.

દેશાવર રહતેી હુ ંછ ંપરવશ...
ઈશ્વરને મવનતી કરંુ રાતરદ’; 

મારા મા-ંપપપાને સવાસ્થય સારંુ 
આપજે,

ને, જો બીમાર પડે તો; ખચ્ધ 
પરવડે એટલુ ં પસ્ધમાં નાણુ ં
આપજે.

~~
એક રદ’ સપનામા.ં...
તમાર ંલાગરીભરુું પરબીરડરુ ં

મળરુ;ં
ખ ો લ રું  ત ો ,  પે્ર મ નુ ં

વમસયતનામુ.ં.!!
લખરુ ંહત ુ;ં
“સસંકાર-સબંરં સાચંવી લેજો; 

મા-ંપપપાનુ ંમાન જાળવી, જીવતં 
રાખજો..”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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ભાવ ેનમીએ આરાસરુી માત..
્ુમ્ુમના થાળ ભરી
ઉરમા ંઓચછવ રરી

ઝગમગ  ઝગે  છે  પનૂમની  રાત
ભાવે  નમીએ  આરાસરુી માત(૨)

પથપથ મજંીરા ઢમ ઢોલ
મનહર દશ્ધન જય બોલ

મઘમઘ મધરુા ંવન લીલી ભાત
……ભાવ ેનમીએ આરાસરુી માત(૨)

કનક  કળશની શોભા
બાવન ગજી રે ધવજા

ઢમઢમ વાગે નોબત પનૂમની રાત
…….ભાવ ેનમીએ આરાસરુી માત(૨)

લાલ ચટક  ચ ૂદંલડી
કર  મત્રશળૂ માવલડી

લોક ઘમૂે ગરબે માડીને દરબાર
….મનહર દશ્ધન ઐશ્વય્ધ અપાર
…ભાવ ેનમીએ આરાસરુી માત

મગંલ દીશે શીર છત્તર પનૂમની રાત
….જય જય અંબા ભવાની ઓ માત

………ભાવે નમીએ આરાસરુી માત(૨)

ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷
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સાજં ઢળી રહી હતી. વરસાદ માડં 
બરં થયો. સધંયા પરૂબહારમા ંખીલી 
હતી. આજે સોના મોડેથી કામ કરવા 
આવી એટલે ઘરે જતા ંમોડુ ંથાય તે 
સવાભામવક છે. ‘આટલુ ંબધુ ંમોડું?’ 
મને તેની લચંતા થઈ. અંરારામા ંઆ 
કેવી રીતે ઘરે જશે? ઝપંડપટ્ીની 
આસપાસ કોઈવાર મવાલીઓ પર 
અડ્ો જમાવી બે્ા હોય છે.

‘સોના હવે કામ રહેવા દે કાલે 
કરજે. જા અંરારંુ થઈ ગરુ ંછે. તારા 
લત્તામા ંતો લાઈટ પર ખબૂ ઓછી 
છે’.

‘હા, બહને તમારી વાત સાચી છે . 
પર જો તમને વારંો ન હોય તો આજે 
હુ ંઅરહયા ંસઈૂ જાંઉ?’

‘હા, સઈૂ જા, પર તારો વર અને 
છોકરા?ં’

‘અરે, બહેન રહેવા દો ને, રોજ 
પીટ્ો દાર ઢીંચીને આવે છે. ખાવા 
ભાવત ુ ંનથી, કહી મને ઢોર માર મારે 
છે.’

‘તેને જયારે સવારે નશો ઉતરે 
તયારે સમજાવતી હોય તો?’

‘બોન, તમન ેખબર નથી, “નબળો 
રરી બૈરી પર શરૂો” ઘરમા ંહાલંલા 
્ુસતી કરે પર તેને ઢીંચવા રોજ 
જોઈએ.

આજે હુ ંઘરે નહી જાંઉ તો જોઈએ, 
એ શુ ંતાયિા કરે છે. મારો દીકરો 
પાડોશીને ભળાવીને આવી છ.ં તેની 
દીકરી સાથે આખો દી’ રમતો હોય 
છે. તેરે હા પાડી તેથી આવો મવચાર 
આવયો.’ 

કેટલા ંરદવસ ેમગંી શામંતથી ચાદર 
પર હાથનુ ંઓમશ્ંુ કરી સઇૂ ગઈ.

આજે મન ચગડોળે ચડ્ુ.ં આપરા 
દેશમાં ગરીબી વાસતમવકતા છે. 
સાથે અભર અને તમુાખી પ્રજાનુ ં
બેહુદંુ વત્ધન કેમ કરીને કાબમૂા ં

આવે?  મનમાં થત ુ,ં  જો મારી 
આજુઅબાજુના ઝપંડાવાળા અને 
સામાનય પ્રજાને સરુારી શ્ંુ તો આ 
જીવન લેખે લાગે. સવારે મગંી ઉ્ી, 
તે ચાપારીની તૈયારીમા ંવયસત હતી. 
તયા ંબારરે એનો વર આવયો. મગંી 
ઘાયલ હરરીની માિક ધ્જુતી હતી. 
તેના વરની આંખો લાલઘમુ હતી. 
મોઢા પરથી લાગત ુ ં તેનો ગસુસો 
સાતમે આસમાને હોય. દીદાર પર 
શરમ આવે તેવા હતા.ં   બારણુ ં
ખોલીને મગંી બાજુમા ંખસી ગઈ.

‘આવો..’ કહી ઘરમા ંઆવવાનુ ં
આમતં્રર આપરુ.ં

‘મગંી, પારી લાવ તારા વર 
આવયા છે.’

કેશવનુ ં રદમાગ ્ંડુ થઈ ગરુ.ં 
તેને ખબર ન હતી આવો પે્રમાળ 
આવકાર  તેને મળશ.ે

‘મગંી, મારા કપમાથંી અડરી ચા 
તારા વરને આપ.’

કેશવો ગસુસાની આગમા ંરમરમતો 
આવયો હતો. આવા વહાલ મનતરતા 
શબદો સાભંળીને ્રી ગયો. નરમ 

ÍY¾ku
«ðeýk yrðLkkþ

 {k™ðe™k {ku÷
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ઘેંશ જેવો થઈને ચા પીવા ખરુશી 
પર બે્ો. તેના અંતરમા ંથરુ,ં કેવી 
સરસ સવભાવની મગંીની શે્ારી છે. 
મગંીના મોઢા પર ગભરામર નથી. 
ચા કેવી સરસ બનાવી છે. મવચારોનુ ં
ટોળં રસી આવરુ.ં ચા સાથે ગારં્યા 
પર આપયા હતા. ખાઈને તેને સાતે 
કો્ે દીવા પ્રગટ્ા. મગંીની સામે 
જોવાની રહંમત ન હતી. મગંી સમજી 
ગઈ હતી. ગમે તેમ તો તેનો વર 
હતો..! પીટ્ો, દાર ઢીંચીને આવ ે
તયારે જાનવર બનતો. બાકી મગંીને 
ખબૂ લાડ લડાવતો.

‘બેન મારો ઘરવાળો આવયો 
છે.  તેની સાથે હુ ંઘરે જાંઉ. મારો 
ગોટુ રડતો હશ’ે.

‘સારંુ આજે રજા પાડજે.  હુ ંબહાર 
જવાની છ.ં’ જે મનમા ંઆવરુ ંતે કહુ.ં

મ ંગી, કેશવની પાછળ ઘરે 
જવા મનકળી. મનમા ં મવચારી રહી, 
‘ભગવાન કેશવને સદબદુ્ધિ આપજે. 
પીટ્ો મને ઘરે જઈ રબેડી ન નાખે 
તો સારંુ.’

મગંી તો એના  ઘરે પહોંચી ગઈ. 
પર મારંુ મન મવચારમા ંગરકાવ થઈ 
ગરુ.ં આ સામાનય પ્રજા શાને માટે 
આવી દશામા ંજીવતી હશે? પમત 
અને પતની બન્ે મહનેતથી રોટલા ં
રળે છે. શામંતથી  કેમ નહી જીવતા ં
હોય? બીજે રદવસે સવારના  મગંી 
આવી. તેની સાથ ેકેશવને જોઈ મને 
નવાઈ લાગી. સાિસથુરો, દાઢી, વાળ 
કપાવીને આવેલો કેશવ નજર ્ારે 
તેવો જરાયો.

‘બહેન, તમારંુ માયાળ વત્ધન 
મારા રદલને સપશશી ગરુ.ં મને 
સરુારશો?’  કેશવ લગભગ મારા 
પગમા ંપડ્ો.  હુ ંબે ડગલા ંપાછળ 
ખસી ગઈ.

મ ાર ા  આનંદન ો  પ ાર  ન 
રહ્યો.  ગઈકાલ અને આજના 
કેશવમાં  મને આસમાન અને 
જમીનનો ભેદ જરાયો. મારી સાથ ે

્ાવકાઈથી વાતો કરી. તેની સરુરવાની 
વાત મન ેગમી. બને્ જરાએ શામંતથી 
કઈ રીત ેતનેે મદદ કરવી એની વાત 
કરી. મારા માનવામા ંન આવરુ ં કે, 
‘માનવસહજ સવભાવ  પર, પયાર 
અને આદર જાદુનુ ંકામ કરી શકે છે.’

તેની મદદથી બીજા આજુબાજુના 
ઝપંડાઓના મારસોને ભેગા કયા્ધ. એક 
પછી એક મવષય હાથમા ંલીરા.ં સહ ુ
પ્રથમ દારને હાથ નહીં લગાડવાનો. 
સ્તી ઉપર હાથ નહીં ઉગામવાનો, 
કચરો ઉપાડવાનુ ં અને સવચછતાના 
પા્ ભરવાના. આજુબાજુનો મવસતાર 
સાિ રાખવાનો. જીવનની સાથ્ધકતા 
માટે પહલે ુ ંકદમ છે. એક વયકકતની 
જાગ્રતતાએ આખો મહોલલો સરુાયયો. 

દરેક વયકકત મી્ા બોલન ેસમજી 
શકે છે. મારંુ પ્રમેાળ વત્ધન સવભામવક 
હત ુ.ં જે કેશવન ેસપશશી ગરુ.ં મન મરંદર 
સહુના પમવત્ર છે. જયારે મરંદરમા ં
દશ્ધનાથથે જઈએ છીએ તયારે શુ ંઆપરે 
સમગ્ર અકસતતવને લઈને જઈ છીએ? 
હા, તન જરર પગ વડે મરંદરમા ંઆવી 
પહોંચે છે. પર, આ અવળચડું મન? 
કોને ખબર તેનુ ં કોઈ ્ેકાણુ ં હોત ુ ં
નથી! પછી તે મરંદર હોય કે કોઈ પર 
રમ્ધનુ ંસથળ. જેવા કે ગરુદ્ારા કે ચચ્ધ. 
પ્રશ્ન ખબૂ સીરોસાદો છે કે ગહન તે 
આપરે નક્ી કરવાનુ ંછે. શરીર સાથ ે
મન પર હોય તે આવશયક છે. હરકકત, 
ત ેન પર હોય. મન કોઈના કાબમૂા ં
રહતે ુ ંનથી. તેને પાખં નથી પર ગગને 
મવહરે છે. પગ નથી પર ગમે તયા ં
પહોંચી જાય છે. જોવા જઈએ તો તનેે 
કોઈ વાહનની જરર નથી !

ભલેને મરંદરમા ંહોઈએ કે ઘરમા ં
જીવન સાથ્ધક કરવાના ંઆ્ માગ્ધ જો 
અપનાવીએ તો ઘર મરંદર બન ેતેમા ં
શકંા નથી. ખબૂ મવચારન ેઅંતે જરારુ,ં 
સહપુ્રથમ શ્રધિા પછી તે ખદુમા ંહોય, 
વયકકતમા ંકે ભગવાનમા ંખબૂ જરરી 
છે. જ્ાન કાજે યા જીવનના કોઈ પર 
કે્ષત્રમા ંશ્રધિા અગતયનો ભાગ ભજવ ેછે.

નૈ મતકતા એ જીવનને સરળ 
તેમજ સાચો રસતો બતાવ ેછે. મારસ 
માત્રના જીવનમા ંનૈમતકતા અગતયનો 
ભાગ ભજવે છે. સસંારનુ ંકોઈપર 
કાય્ધ નૈમતકતાના રારારોરર મજુબ 
કરીએ તો સિળતા કદમ ચમૂતી 
આવશ ેતેમા ંશકંાને સથાન નથી. હા, 
અનૈમતકતા કદાચ ટંુક સમય માટે 
ઝગમગાટથી આંજી દે પર તેનો કરર 
અંજામ ભોગવયા વગર છૂટકો નથી..!

જ્ાની ભકત તો ભગવાનને પર 
પયારો છે. જ્ાનની અમોઘ શકકત 
જગ જાહરે છે. જ્ાન એટલે પસુતરકરુ ં
પ્ન નહી. જ્ાનની વયાખયા દરેક 
માટે અલગ હોઈ શકે. જ્ાન આપમેળે 
મેળવેલુ ંહોય તો જીવન સોહી ઉ્ે. 
ઉરાર જ્ાન સમય આવ ેદગો દેશ.ે

ઈંર્રિયોનો સયંમ એ કર્ન પર 
અગતયનો છે. પછી એ આંખનો હોય, 
જીભનો કે વારીનો. ઇન્નરિયોન ેસયંમમા ં
રાખવી એ સહજ નથી. ઋમષમમુનઓ 
પર તેમાંથી બાકાત નથી રહી 
શક્યા. સુદંર જોવુ ંઆંખને ગમે છે. 
સારા ભોજન, પકવાન, મમષટાન 
નજર સામે જોઈને કોર સયંમ રાખી 
શકે? ભલેને ડાયાલબરટસ થયો હોય, 
રસગલુલા અન ેબાસુદંી જોઈ મન ચળી 
જાય. સપશથેન્નરિયનો સયંમ લોઢાના 
ચરા ચાવવા જેવો અઘરો છે.  

પ્રેમ એક એવી મિત વસત ુછે જે 
આપવાથી વરારે પ્રાપત થાય છે.  
‘મિત’ શબદ બહ ુઅગતયનો છે. એક 
િરદરુ ંપર લખસામાથંી કાઢવુ ંપડત ુ ં
નથી. તેમા ંકજૂસાઈ શા માટે? સયૂ્ધ 
પ્રકાશની જેમ જીવનમા ંતાજગી લાવ ે
છે. કોઈપર વયકકતના મખુ પર કસમત 
રેલાવ ેછે. તયા ંસરુી કે, લબમાર વયકકત 
પર દરદ ઘડીભર મવસરી જાય છે. 
બસ આપો, આપો ન ેઆપો. પરરરામ 
મનપસદં તેમા ંશકંાને સથાન નથી. 
કેશવની પાછળ કેટલા લોકોએ સાચો 
રાહ અપનાવયો.

(અનસુરંાન 18મા ંપાને)
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“પ્રેમમા ંક્યા ંસમજદારી જોઈએ,
બનંે રદલો વચચે કટારી જોઈએ,
છોકરી અને શ્રી હરીમા ંસામમયતા,
બન્ે માટે પજુારી જોઈએ …
એમના એકના ઘરમા ંહોય તો ના 

ચાલે 
આપરા ઘરમા ંપર બારી જોઈએ 
અન ેજો ત ેઅગાસી પર સતુા હોય 

તો ચાદં ઉપર મારે પથારી જોઈએ..”
એક ખાસ મમત્રએ તાજેતરમા ંજ 

બહ ુસરસ કહુ ંહત ુ,ં “તમે ક્યારેક પ્રેમ 
ઉપર તો લખો પલીઝ ...!!” એમની 
વાત ને આજે નયાય મળયો, આજનો 
લેખ એમને “ગીફટ સવરપે “…

ઉપરની સરસ મજાની કમવશ્રી 
જોશીની પકંકતઓમા ં“કોઈક ખાસ “ 
માટેનુ ંઆબેહપુ વર્ધન આલેખારુ ંછે. 
પે્રમ એટલે લાગરીની પરરભાષા, પ્રમે 
એટલે મૌંનને પર સહજ રીતે સમજી 
જવાની ભાષા.. પ્રેમ એટલે એક 
રદલથી બીજા રદલ સરુી પહોંચવાનો 
રસતો, આવો પ્રેમ મા-ંબાપ સાથ ે
હોઈ શકે,ભાઈ-બહને વચચેનો પ્રેમ, 
પ્રેમીપે્રમમકા વચચેનો પ્રેમ કે પછી 
ડાઈરેકટ ઈશ્વર સાથોનો પ્રેમ પર 
હોઈ શકે.

પ્રેમની પરરભાષા સમયે-સમયે 

બદલાતી રહે છે, આ પરરભાષા 
સમજવા પ્રમે ના દરરયામા ંભીંજાવુ ંજ 
પડે આવો પ્રમે રારા અન ે્ ૃષર વચચે  
કે પછી ભકત અને ભગવાન વચચે 
પર હોઈ શકે.. Love is like an art… 
પ્રમે એક કળા છે એકબીજાન ેસમજીન ે
એકબીજામા ંગથુાઈ જવાની કે એક-
બીજામા ખોવાઈ જવાની કળા...   

હકીકત એવી છે કે, તમ ેજેની સાથ ે
વધ ુઝઘડો કરતા હોય,એકબીજાની 
રકટ્ા કરતા હોય, એકબીજાની 
ભલૂ(દોષ) કાઢતાં હોય પર એ 
વયકકત સાથ ેજ આપરને વધ ુપ્રેમ/
લગાવ હોય છે. ખરંુ ને????. 

“Love is like a festival “...
પ્રેમ એ ઉતસવ છે, એકબીજાને 

જારવાનો અને મા’રવાનો ઉતસવ.. 
ઘરમા ંકંઈક તોિાન કરી ને મમમીના 
હાથનો માર ખાઈ દાદાજી પાસે જઈ 
મમમીની િરરયાદ કરવી એ પર પ્રેમ 
જ છે, મોટીબેન જમવાનુ ંબનાવતી 
હોય અને તેના માથાનુ ં બક્લ 
કાઢીને ભાગવુ ં કે પછી મોટીબેન કે 
નાના ભાઈ સાથ ેઓમશકાથી ઝઘડવુ ં 
એ પર પ્રેમ છે કોઈ વખત ખાસ 
વયકકતએ કરેલા મેસેજનો રીપલાય 
કરવામા ંમોડુ ંથઇ જાય કે પછી િોન 

ના ઉપાડી  શકાય તયારપછી ના 
રીસામરા અને મનામરા એ પર 
પ્રેમ છે..ઘરીવાર એવુ ંપર બને છે 
કે, પ્રેમ પરૂો આપરને મળતો હોય 
છે પરંત ુઆપરી અપેક્ષા વધ ુહોવાને 
કારરે એકબીજાને સમજવામા ંમોડા 
પડીએ છીએ.

મમત્રો, ક્યારેક મપ્રયપાત્ર સામે 
પ્રેમની અલભવયકકત કરવામા ંમોડા 
પડવાને કારરે ગમતી વયકકતથી દુર 
જવાનો સમય પર આવે છે િકત 
એક વાક્ય “ બસ હુ ંતમને પ્રેમ કરંુ 
છ”ં એટલુ ંકહવેાનુ ંમોડાપણુ ંક્યારેક 
આજીવન યાદ રહી જાય છે... 

આમ, પ્રેમ એકબીજાના પયા્ધય 
બની જવાની વાત છે, પ્રેમ એટલે 
ખલુલી આંખોથી થતો મળવાનો 
વાયદો છે, પ્રેમ એ લાગરીના 
દરરયામા ંભીંજાવાની મજા છે,બસ 
જરર છે કોઈની સામે રદલથી એકરાર 
કરવાની.. અન ેએટલે જ આ ગઝલનુ ં 
હૃદયના એક ખરૂામા ં ગુજંી ઉ્વુ ં
સથાને છે...

“જીવન-મરર છે એક બહ ુ
ભાગયવતં છ,ં 

તારી ઉપર મરંુ છ ંહુ ંતેથી જીવતં 
છ.ં.” 

 Œý¾÷wt 
“Œkhe W…h {Át Awt 

ŒuÚke SðtŒ Aw”

 {khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
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જમીન ખેડીને સાિસથુરી કરી 
લીરી. એમાં ખાતર અને પારી 
નાખીને ભેજવાળી કરી. એમા ંફૂલના 
બીજ નાખયા. સયૂ્ધએ તડકો િેંક્યો કે.. 
એમા ંઅં્ુર ફૂટ્ા.ં એ અં્ુરો જોઈને 
રદલમા ંજે ખશુીનો વયાપ થયો તે 
અવલરણિત હતો. અં્ુરોને પારી અને 
તડકા સાથ ેહવાએ પર સાથ આપયો 
કે જોતજોતામા ંએ છોડ બની ગયો. 
થોડા રદવસોમા ંતો એની ડાળીઓ 
પર કળીઓ ફૂટી અને જોતજોતામા ં
એ મનમોહક અન ેખશુબદૂાર ફૂલ બની 
ગરુ.ં ચારે રદશામા ંએની સોડમ પ્રસરી 
ઉ્ી.

બે રદવસ બાદ તો ફૂલની પાખંડીઓ 
ઝાંખી પડીને કરમાવા લાગી. 
મનમોહક ખશુબ ુઓસરવા લાગી. હજી 
તો હુ ંએનો અિસોસ કરંુ છ ંતયા ંતો 

એ ફૂલ ડાળીથી મવખટંુૂ પડીને નીચે 
પડ્ુ.ં આકાશ સામે જોઈને િરી નીચે 
જોરુ.ં એ કરમાયેલા ફૂલમાથંી પોકાર 
આવી રહયો હતો. ફૂલોની ભાષા તો 
ના સમજાઈ પર અટકળો તો જરર 
કરી શ્ંુ, એમ માની મનન ેમવચારવા 
વહતે ુ ંકરુું.

દરેકને પોતપોતાનુ ંઆરષુય હોય 
છે. તો એનુ ંઆરષુય તો પરંુૂ થઈ ગરુ ં
હશે, બાકી એને એમ હોય કે મારી 
માવજતમા ં કોઈ કચાશ રહી ગઈ 
હોય. મેં મારા બચાવ રપે કહુ ં કે, 
અગર મારી માવજતમા ંકચાશ હોત 
તો અં્ુર જ કરમાઈ ગયા હોત. એથી 
વધ,ુ છોડ પર કરમાઈ ગયો હોત.

તો બીજી શુ ંહોઈ શકે?
મનને તો હકુમોનુ ંપાલન કયથે જ 

છૂટકો હતો..!
ક્યાકં વાચંવામા ંઆવેલુ ંકે, ફૂલો 

છોડ પર રહીને પસતાવો કરતા હોય 
છે. છોડ પરથી થાળીમા ંફૂલ આવ ેતો 
ફૂલછાબ બની જાય છે. કોઈ છોકરીના 
માથ ેલાગે કે ગજરો બને તો પ્રેમનુ ં
પ્રતીક બની જાય છે. હાર બનીન ેકોઈ 
વરરાજાના ગળામા ંપડે તો હરખના ં
પ્રસગંનુ ંપ્રતીક બની જાય છે. અને 
કોઈ મતૃ શરીર પર પથરાય તો 

શોક અને શ્રધિાજંલલનુ ંપ્રતીક બની 
જાય છે. છોડ પરથી માળા બનીને તે 
ભગવાનના ગળામા ંપડે તો પમવત્ર 
બની જાય છે. જો એનો અક્ધ કાઢીને 
તલે બનાવો તો હર એક પ્રસગેં ખશુબ ુ
આપતુ ંમાનીત ુ ંઅત્તર બની જાય છે.

અંતઃ….. રપ, પ્રતીક, શોભા, 
શરગાર કે મહતવ આપવાવાળી તો 
માનવ જાત જ ને..!

મવચારો શાતં પડ્ા અને વળી ફૂલ 
સામે જોરુ ંતો, એની કળીઓ બીડાઈ 
ગઈ હતી. મનમોહક બનેલુ ંતે હવ ે
ધતુકારી લાગત ુ ંહત ુ.ં માનરુ ંકે પળમા ં
તો એ ધળૂમા ંભળી જશે.

અરે, રે...! ધળૂમાથંી મવકાસ અને 
ધળૂમા ંજ નાશ..!

“આ બરો જ માટીનો ખેલ છે, 
મમત્ર।.”

કોર કહી ગરુ?ં કોને કહી ગરુ?ં 
ચારેબાજુ િાિંા મારતો વળી જમીનને 
ખોતરીને ભીની કરવા પારી છાટંવા 
લાગયો. મારા હાથમા ંરહલે િળના 
બીજ જમીનમાં જવા તતપરતા 
દેખાડતા હતા.

½B{h ð÷kuýwt
heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh

½B{h ð÷kuýwt
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 એક મારસ ખબુ જ ગસુસાવાળો 
સવભાવ રરાવતો હતો. વાતવેાત ેગસુસો 
તેના સબંરંો બગાડવા મનમમત્ત બની 
જતો હતો. પોતાનાએ સવભાવથી તે 
કંટાળી ગયો હતો અન ેતેન ેદૂર કરવા 
માટે તે ઘરા પ્રયાસો  કરતો.  ત ેરોજ 
કથા પ્રવચન સાભંળવા અને સતંસગમા ં
જતો પરંત ુતેને કોઇ જાતનો િરક 
પડતો ન હતો. સાભંળવા પરૂત ુ ંબધુ ં
સારંુ લાગત ુ ંપરંત ુત ેકાઇં આચરરમા ં
લાવી શકતો જ ન હતો. સમસયા ચારે 
બાજુ પરંત ુસમારાન કોઇ નરહ. એક 
રદવસ ત ેએક પ્રવચન સાભંળવા ગયો 
હતો. પ્રવચન પરંુૂ થઇ જતા ત ેસતં 
મહાતમાના પગે પડી બોલયો, 

 “મહારાજ, મારા પર કૃ્પા કરો. 
મારા ગસુસાથી હુ કંટાળી ગયો છં. 
મારા સવભાવથી કંટાળીન ેમારી પતની 
ત્રર વાર મન ેછોડીન ેમપયર જતી રહી 
હતી. હવ ેખાલી બાળકો ખાતર મારી 

સાથ ેજીવ ેજ છે. મારા સટાિ મેમબર 
અને બોસ મારાથી કંટાળી જાય છે 
અને અતયાર સરુી છ વખત મારી 
બદલી થઇ ચકુી છે. આસપાસના 
લોકો  અને  મારા  ્ુટંુબીજનો  મારી 
સાથે વયવહાર રાખતા નથી. મારા 
સવભાવને કારરે હુ ંઆ  દુમનયામા ં 
એકલો  પડી  ગયો  છં.  કેટલાય  
પ્રવચનો અને સતસગંમા ંગયો છં, 
છતાયં આચરરમા ંકાઇંપર લાવી 
શકતો નથી. મને કોઇ રસતો બતાવો. 
હુ ંકેમ બદલ ુમારો સવભાવ?” 

 “વતસ, સાભંળવાથી કશુ ંજ થત ુ ં
નથી. ખાલી સાભંળવાથી આચરર 
સરુારવુ ં કપરંુ છે.  નજર  સમક્ષ  
જીવનનુ ં  અંમતમ સતય યાદ રાખ. 
કાયા માટીમા ંમળી જશ ેઅન ેરહી જશ ે
રાખ. જે હવાના ઝોકા સાથ ેઉડી જશ.ે 
તો.  મોહમાયા  અને ક્ોર શેનો?! 
ભલુી જા બરી ઝઝંાળ. યાદ રાખ િકત 
અંમતમ સતય. તે જ સાચ ુસતય છે. 

 આપરા સૌની સમસયા અને 
મશુકેલીઓન ુઆ એક  જ  મનવારર.  
આપરા સૌનુ ં  અંમતમ  સતય  નજર  
સમક્ષ  રાખીએ.  શ્વાસ છોડી જવાની 

પળને એકવાર યાદ કરીને મહસેસુ 
કરીએ. બધુ ંભલુાય  જશ.ે  મોહ છટતો  
જશે  અને  બસ  જીવન જીવવાનો 
સાચો  અન ેસપંરુ્ધ આનદં મારી શકીશ.ુ 
જીવન જીવવાની બદલે પામી શકીશુ.ં  

ઉપરોકત  ઉદાહરર  આપરા સૌને 
લાગ ુપડે છે. આપરે સૌ  જીવનમા ં 
કોઇ  ન ે કોઇ  મશુકેલીમા ં એવી  રીતે  
િસાઇ  ચકુ્યા છે  તેમાથંી નીકળવાનો 
કોઇ જ રસતો દેખાતો નથી. બરી 
જાતનુ ં  સખુ હોવા છતાયં અમકુ  
સમસયાઓ  એવી છે  જેનો ઉકેલ 
કયાયં મળતો જ નથી.  આપરને  
આ  શ્વાસ  લેતા  યતં્ર  સાથે  એટલો  
મોહ  થઇ  ચકુ્યો  છે  કે,  આપરે 
જીવનન ેપામી શકતા નથી. ચક્રમા ં
ગોળગોળ િયા્ધ જ કરીએ છીએ  છે.  
છેડો  કયારેય  પકડી  શકતા  નથી. 
જયારે અંમતમ ઘડી આવે છે તયારે 
સતય સમજાય છે અને તયારે  ઘણુ ં 
મોડુ ંથઇ ચકૂુ ંહોય છે. પછી જીવવા 
માટે એક પળ પર વરારે મળી શકતી 
નથી. સાથ છોડી દેનાર ક્લુલક સખુ 
પાછળની વયથ્ધ દોડ છોડીન ે જીવનનુ ં 
અંમતમ સતયને યાદ રાખીએ. 

÷u¾
¼krðþk „kufkýe

ytrŒ{ ‚íÞ
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દરવાજે બેલ વાગી અને દમબુેન 
બોલી ઉ્્ા, ‘હ ેભગવાન, કોર આવરુ ં
હશ?ે ઘડીક બપોરે  જપંવા દેતા ંહોય 
તો..!’ બબડતા ંતેમર ેદરવાજો ખોલયો, 
બારરે ઉભેલ આંગતકુન ેજોઈ એમના 
ભવા ંચડી ગયા. તેમના ચહરેા પર 
ડરની રેખાઓ સપષટ દેખાય રહી હતી. 
હાસતો, ડરી જ જાય ને..! દરવાજે એક 
હવાલદાર અન ેકોટ્ધનો બેલલિ ઉભેલા, 
તેના હાથમા ંએક કવર હત ુ.ં

“ભાઈ, તમારે કોનુ ં કામ છે?” 
બોલતા ંદમબુેન બે ડગલા ંપાછા હ્ી 
ગયા. 

“તમુી ચ દમબેુન કા? આમાલા 
દમબુેન સી બોલાય ચ આહ.ે”

દમબેુને ડો્ંુ હલાવી હા પાડી. 
એટલે બેલલિ તેમના હાથમા ંકોટ્ધના 
મસક્ાવાળં કવર પકડવાતા ંબોલયો, 
“માજી, આપકે નામસ ેય ેકોટ્ધકા ઓડ્ધર 

આયા હૈ, આપ સહી કરકે યે ઓડ્ધર 
લે લો.”

દમબેુન ેપોતાનુ ંનામ વાચંી ધ્જૂતા ં
હાથ ેકવર હાથમા ંલીધુ.ં 

“આપ ઈસે પઢકે દેખ લો, માજી.” 
બેલલિ બોલયો. “અગર એક મરહને કે 
અંદર આપને કોઈ જવાબ નહીં દીયા 
તો આપકે ઉપર કોટ્ધ  કે અનાદરકા 
કેસ હો શકતા ંહૈ.”

બનંે જરને મવદાય કરી દરવાજો 
વાસી દમબુેન દીવાનખડંમા ંઆવેલા ં
સોિા પર રબ કરી બેસી ગયા. 
ઉતાવળે ઉતાવળે કવર ખોલરુ,ં જે 
વાચંીને એમને આંખે અંરારા આવી 
ગયા, થોડીવાર માટે તયા ંજ સોિા પર 
આંખો મીંચી બેસી રહ્યા.ં થોડી કળ 
વળતા ંજ િરી કવરમાનંો પત્ર કાઢી 
પોતાને જ મોટેથી સભંાળવતા ંહોય 
તે રીતે વાચંવા લાગયા,ં

“અમારા વાદી મી. અરુરની 
િરરયાદ પ્રમારે તમે એમની ચાર 
વષ્ધની બેબી ટીના, જે તમારી દોરહત્રી 
છે, િરરયાદીની વારંવારની મવનવરી 
છતા ંતેને તેના કાયદેસરના ંમપતાને 
સોંપી નથી રહ્યા ંબલકે તમારે તયા ંજ 
રાખી રહ્યા ંછો. આ હુકમ મળવાના ં
એક મરહનાની અંદર અમારા વાદીને 
તેની પતુ્રીની સોંપરી નહીં કરો તો 

કોટ્ધ કાયદેસરના ંપગલા ંલેવા મજબરૂ 
થશ.ે”

દમબુેન ઉભા થઈ આમતેમ આંટા 
મારવા લાગયા,ં મન પર મરમરનો 
બોજ અનભુવતા ંબાલકનીમા ંમકેૂલી 
આરામ ખરુશીમા ંબેસી આંખો બરં 
કરી, ખરુશી ઝલાવતા ં ઝલાવતા ં
અતીતમા ંસરી ગયા.ં

લગનની વાત, મરુમતયાની પસદંગી 
વગેરેમા ંછોડીને શુ ંગમ પડે? હજી 
તો એ છોકરંુ કહવેાય..! એવુ ંમવચારી 
તમેરે અમલાની પસદંગી નાપસદંગી 
જારવાની પરવા ન કરતા ં પોતે 
પસદં કરેલા ંમરુમતયા જોડે અમલાને 
પરરાવી દીરી. ‘એ તો જોડે રહતેા 
રહેતા પ્રેમ થઈ જશે,’ એવુ ં કંઈક 
દમબેુન ેઅમલાન ેસમજાવી દીધુ ંહત ુ.ં

અમોલને મનથી વરી ચકેૂલી 
અમલા, માતાની ઇચછાને માન 
આપવા જતાં અરુરને પરેૂપરૂો 
અપનાવી ના શકી. તન તો અરુરને 
સોંપરુ ંપર મનમા ંઅમોલ જ રમતો 
હતો. એક રદવસ, અ્વારડરુ,ં મરહના, 
એમ કરતા ંકરતા ંતો વરસ ક્યાયં 
વીતી ગરુ,ં જોતજોતામા ંતે ટીનાની 
મા ંબની ગઈ. બહુ થરુ ંહવે, તેરે 
હોસપીટલમા ંજ મવચારી લીધુ ંહત ુ ંકે 
જો આ નવજાત બાળકી સાથ ેવરારે 

÷½w fÚkk
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રહીશ તો માયા બરંાઈ જશે તો એ 
બરંન તોડતા ંઆખો જનમારો નીકળી 
જશે નાહકનુ ં પોતાને વરજોઈતા ં
લગનબરંનમા ંબરંાઈ રહવે ુ ંપડશે. 
સાત રદવસે અમલા ટીનાને લઈને 
દમબુેનની ઘરે આવી. પહલેો રદવસ 
તો જેમતેમ પસાર કયયો, બીજે રદવસે 
અમલાને એકાતં મળતા ં જ તેરે 
અમોલને િોન કયયો, પહલેા ંતો બહ ુ
જ રડી, પછી ઘરી વાતો થઈ. હજીયે 
અમોલ એટલી જ ઉતકટતાથી તેરે 
ચાહતો હતો તે જાણયા પછી અમોલ 
સાથ ેભાગી જવાનુ ંનક્ી કરી લીધુ.ં 
અમલા મવચારી રહી કે, ‘આમ ભાગી 
જવાનુ ંતેને પહલેા ં કેમ ના સજુરુ?ં 
કે, માતાની જીદ પાસે તેનુ ંકંઇ ચાલરુ ં
નહોત ુ ં? જવા દે જીવ, જૂની વાતના 
પોપડા ક્યા ંઉખાડવા?’

ટીનાન ે નવમ ેરદવસ ેબી.સી.જી.ના 
રસી પાવાના હતા. દમબેુને મવચારુું 
સવુાવડીન ેક્યા ંદવાખાનાના નાહકના 
રક્ા ખવાડવુ?ં લાવ હુ ંજ ટીનાને 
રસી પાવા લઈ જાઉં. અમલાન ેઘરે 
આરામ કરવાનુ ંકહી દમબેુને રરક્ષા 
બોલાવડાવી અને ટીનાને લઈને 
દવાખાન ેગયા. અમલાન ેતો જોઈત ુ’ંત ુ ં
ને વદેૈ કીરા જેવ ુથરુ.ં જેવા દમબેુન 
રવાના થયા કે અમલા કપડા ંબદલી 
તૈયાર થઈ ગઈ, વાત થયા પ્રમારે 
અમોલને િોન કરી બોલાવી લીરો, 
દમબેુનન ેજાર કરવા લચઠ્ી લખી નાખી 
કે, ‘મને શોરવી નહીં, મને મએુલી 
સમજજો. આ જ ઘડીએ હુ ંતમારી 
સાથેના, અરુર સાથેના અને ટીના 
સાથનેા સવ્ધ સબરંનો અંત લાવી દઉં 
છ.ં હુ ંમારી રીતે મારી જજદંગી જીવવા 
માગં ુછ,ં  મને મકુત કરો.’ દમબેુનના 
માથ ેતો દુ:ખના ં ડુગંર તટૂી પડ્ા.ં 
‘િટ છે અમલાને....... આ નવજાત 
બાળકીનો પર મવચાર ન કયયો? ઇનો 
શુ ંવાકં?’ વળી પોતાને જ કોસતા 
બોલી ઉ્્ા, ‘આના કરતા ંતો પેટે 
પારો પાક્યો હોત તો......’

ટીનાનો રડવાનો અવાજ સાભંળી 
તેમની મવચારરારા તટૂી, એમરે 
સઘળં ધયાન ટીનામા ંપરોવરુ.ં તેમરે 
પહલેા ંટીનાને દૂરની બાટલી આપી, 
માંડ માંડ બાટલી મોંમા લીરી, 
બાટલીમા ંમાની હુિં મમતા થોડી 
મળે?!  પર, લબચારી ભખૂી થઈ હશ ે
તે ભખૂ સતંોષાતા મનંરિામા ંસરી ગઈ 
અને દમબેુન હવે આગળ શુ ં કરવુ ં
તેના મવચારમા ંપડી ગયા.

દમુબેને પહેલું કામ જમાઈ 
અરુરને, અમલાના ંકારનામા મવષે 
જરાવવાનુ ંકરુું, અરુર તો િોન પર 
જ બેબાકળો થઈ ઉ્્ો, લક્મીજીના ં
આગમનની ખશુી તો ક્યાયં ઊડી ગઈ, 
દોડાદોડ સાસરી આવી પહોંચયો. તેને 
પોતાને તો સખત્ત આઘાત લાગેલો. 
પર, શુ ંકરે? અમલાની લચઠ્ી વાચંી 
મન મક્મ કરી સાસજુીને રહંમત 
બરંાવતા બોલયો, “બસ બહુ થરુ ં
હવે.. આમ પર અમલાએ કમને જ 
મારી સાથે લગન કરેલા,ં તેને જવા 
દો જહનમમા.ં..! મારે તેને ખોળવી 
પર નથી, અને તમને ટીનાના ંસમ 
છે જો તમે એની ભાળ મેળવવાની 
કોમશશ કરી તો...! બા, હવે તમે તો 
જારો જ છો કે મારે નજીકનુ ંકહવેાય 
એવુ ંકોઈ સવજન નથી, જે છે તે તમે 
જ છો, ટીનાની સભંાળ તમારે જ 
લેવાની છે, તમારાથી મવશષે કાળજી 
કોર લેવાનુ?ં પૈસેટકે મુઝંાતા નહીં 
તમને દર મરહને ચેક મળી જશે, 
તેના ંઉછેરમા ંકોઈ કમી ન રાખતા.ં 
હુ ંપર રજાને રદવસે આવતો જતો 
રહીશ. આપરે બનંે મળીને આવેલ 
મશુકેલીનો સામનો કરીશુ.ં”

દમુબેન શુ ં બોલે? તેઓ તો 
હકકાબક્ા રહી ગયા,ં અન ેજમાઈબાબ ુ
તો ટીનાની સોંપરી કરીને જતા ં
રહ્યા.ં “હવ ેશુ ંથશ?ે સાજંે કામ પરથી 
દીકરોવહુ પાછા ં િરશે, તો તેને હુ ં
શુ ંકહીશ? તારી બહનેે કાળ કરુું કે 
જમાઈ ટીનાની જવાબદારી સોંપીને 

ગયા ંતે વાત કરંુ..! હ ેપ્રભ,ુ હુ ંશુ ં
કરંુ? આ ઉંમરે કોઈના સાથ વગર 
ટીનાનો ઉછેર કેમ કરતા ંથશ?ે દીકરો 
તો મારી વાત માની જશ ેપર વહ?ુ” 
બસ દમબુહનેના ંમનમા ંઆજ વાત 
ઘમુરાયા કરતી હતી. 

જેમતેમ સાજં પડી. ટીનાએ ભીનુ ં
કરુું હત ુ,ં એટલે બાળોમતરુ ંબદલી, 
ચોખખા કપડા ં પહેરાવી ફે્શ કરી. 
દૂર પારુ ંઅને િરી સવુડાવી દીરી. 
નવજાત બાળકી એટલે ભખૂ લાગે 
કે ભીનુ ંકરે, કપડા ંબગડે તયારે ઊ્ે 
બાકી તો ટીનાએ સમજી ગઈ હશ ે
એટલે નાનીને ન સતાવતા ઊંઘતી 
રહી. રસોઈવાળા બહને સમય પર 
આવી રસોઈ બનાવી ગયા.ં આ્ 
સાડાઆ્ થયા ને તેમનો દીકરો 
અભય અને વહુ આશા કામ પરથી 
પાછા ંિયા્ધ. દમબુાનો ચહરેો જોતા ં
જ અભય સમજી ગયો કે નક્ી કોઈ 
નવાજૂની થઈ લાગે છે. અભય કંઈ 
પછૂવા જાય તે પહલેા ંદમબુાએ જ 
અમલાની લચઠ્ી અભયના ં હાથમા ં
મકૂી. વાચંતા જ અભયના ંભવા ંચઢી 
ગયા.ં 

“આ શુ ં મમમી, ત ુ ં મને અતયારે 
જરાવે છે? એક િોન તો કરવો હતો.” 

દમબુા બોલયા કે, “એ જે રીતે 
નવજાત બાળકીને છોડીને ગઈ છે તે 
જોતા ંમને લાગરુ ં કે આપરે કેટલુયં 
મથીશુ ંતોયે એ કપાતર પાછી નહીં 
આવે, એટલે મેં તને ખોટો ઉદ્ગે ન 
કરાવયો.” 

“અરે બા, મારસ જેવુ ં મારસ 
ઘર છોડીને ભાગી જાય છે..... અને 
ત ુ ંખોટા ઉદ્ગેની વાત કરે છે? હવ ે
આટલો બરો સમય નીકળી ગયો હુ ં
તેને ક્યા ંશોરીશ ?” 

“કંઇ શોરવાની જરર નથી, આપરી 
આબર ઉછાળીને ગઈ છે મારે રોળે 
રમથે પર પાછી ન જોઈએ. વળી 
જમાઈબાબ ુ ટીનાના સમ આપીને 
ગયા ંછે, તો હવે એના નામનુ ંનાહી 
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નાખ.” દમબુાએ ગસુસામાં આવી 
બોલી નાખરુ.ં 

આશાએ પોતાના રમમાથંી મા-
દીકરાની વાતો સાભંળી, અચાનક જ 
બહાર આવી ઘોરડયા તરિ આંગળી 
ચીંરતા તાડકૂી ઉ્ી, “આ જિાન ેકોના 
માટે મકૂી ગઈ? કોર તેની ઉ્વે્ 
કરશ?ે એન ેઅનાથાશ્રમમા ંમકૂી આવો.”  

“કેમ, આપરે સૌ મળી એક 
નાનકડી બાળકીને ન ઉછેરી શકીએ?” 
દમબુાનો સવાલ, સવાલ જ રહ્યો..! 

અભય અને આશાએ જમી લીધુ,ં 
દમબુા જમયા છે નથી જમયા, કોઈ 
દરકાર ન કરી, અને પોતાના ંરમમા ં
સવુા જતા ંરહ્યા.ં દમબુાની આંખોમા ં
ઝળઝલળયા આવી ગયા,ં જારે કે સાવ 
રદશાહીન થઈ ગયા ંહતા. ખેર, થાકેલા 
દમબેુનન ેટીનાન ેઉંઘાડતા ઘોરડયાની 
દોરી હાથમા ંરાખીન ેક્યારે ઉંઘ આવી 
ગઈ ખબરેય ન પડી.

આજે દમબુાની સવાર વહલેી પડી 
ગઈ હતી. પોતે પરવારી ટીનાના 
કામે લાગી ગયેલા.ં અભય-આશા 
તો હજી ઉ્્ાયં નહોતા.ં રસોઈવાળા 
બહેન પર સમયસર આવી ગયા.ં 
તેમરે નાસતો બનાવયો, રસોઈ કરી 
વહદુીકરાના રટરિન તયૈાર કયા્ધ તો’યે 
દમબુા ટીનાના કામમાથંી પરવાયા્ધ 
નહોતા.ં તમેના ંમાટે તો સમયન ેજારે 
પાખંો આવી ગઈ હતી, પર એમનુ ં
કામ જ પતતુ ંનહોત ુ.ં

આખરે અભય આશા નહાયરોઈ 
ઓરિસ જવા તૈયાર થઈને બહાર 
આવયા. બનંેમાથંી કોઈએ દમબુાના 
‘જય શ્રી્ૃષર’ નો જવાબ ન આપયો. 
ચાનાસતો કરતા ંપર મ ૂગંા જ રહ્યા.ં 
રાતે દમબુાએ હજી જમાઈએ સમ 
આપયાની વાત કરી પર, ટીનાની 
જવાબદારી સોંપીને ગયા છે વાત 
નહોતી કરી, અભયનો ગસુસો જોઈને 
એમરે એ વાત દાબી રાખેલી. જે 
થાય તે વાત કયા્ધ વગર તો નહીં 
ચાલે? જયારે અભય-આશાએ જાણરુ ં

કે, બાએ તો અરુરના કહવેાથી ટીનાને 
કાયમ ઉછેરવાની જવાબદારી લીરી 
છે, જેનો ખચયો અરુર આપવા તૈયાર 
છે. ખલલાસ,અભયનો મપત્તો સાતમે 
આસમાને પહોંચી ગયો, 

“બા, ત ેકોન ેપછૂીન ેઆ જિાન ેગળે 
વળગાડી? પેલી તો જતી રહી કાળં 
મોં કરવા અને તારે જો આ પારકી 
જવાબદારી લેવી હોય તો........” એમ 
બોલી અભય અચકાયો.... 

પડશે તેવા દેવાશે તેવ ુ ં મવચારી 
દમબુાએ સામો પડકાર િેંક્યો...  
“તો, ત ુ ંશુ ં કરી લેશે છોકરા? મને 
આંખો બતાવે છે? આ અભાગરીની 
જરાપર દયા નથી આવતી ?” 

“ના, મને જરાય દયા નથી 
આવતી.” અભય નફિટ થઈન ેબોલયો.  
“જય ા રે  અમલા  જ આપરી 
સાથેના ં બરા સબરં તોડીને ગઈ 
છે તો આપરે શુ ં લેવાદેવા ?”  
“તન ેનહીં હોય પર મન ેછે.” દમબુા બોલયા,  
“હજી હુ ંબાસ્ વરસની બે્ી છ ંતયા ં
સરુી એ અભાગરીને ઉની આંચ પર 
નહીં આવવા દઉં.” “તારો એ જ િેંસલો 
હોય તો મારી પર વાત સાભંળી લે 
બા, ટીનાન ેઅહીં રાખવી હોય તો અમે 
તારી સાથે નહીં રહી શકીએ. ત ુ ંનક્ી 
કર તને કોર જોઈએ ટીના કે અમે?” 

દમબુા મનથી તો ઘરા ંઢીલા પડી 
ગયા હતા,ં તેન ેટીના, અભય,આશા 
સૌ વહાલા ં હતા,ં કંઈક મવચારીને 
નજર ઘોરડયા પર રાખીન ેબોલયા, “જો 
અભય, તન ેજનમ આપી, મોટો કયયો, 
તમેા ંમેં કોઈ ઉપકાર નથી કયયો. તને 
આવી મજાની ઘરવાળી શોરી આપી જે 
તન ેસાચંવી લેશ.ે પર, આ મનરારાર 
બાળકીનુ ંકોર? જે આપરો પર અંશ 
ગરાય તેને હુ ંછોડી નહીં શ્ંુ.”

બસ થઈ રહુ.ં..! એમ ઘર મળવા 
સહલેા છે આ મોંઘવારીમા?ં! દમબુાના 
ઘરના ંજ બે ભાગ થઈ ગયા વચચે 
એક રદવાલ ચરાઇ ગઈ. એક બાજુ 
દમબુા અને ટીના રહે અને બીજી 

બાજુ........
ટીનાની સગંતમા ંદમબુાનો સમય 

ક્યાયં પસાર થઈ જતો. આજે ટીના 
ચાર વરસની થઈ ગઈ. નાનીમા અને 
ટીનાનો નાતો એવો ગાઢ થઈ ગયેલો 
કે, બનંેને એકબીજા મવના જરાય 
સોરવ ેનહીં. ટીના હવ ેજુનીયર કે.જી.
મા ંઆવી ગઈ હતી, એવી મી્ડી હતી 
કે તયા ંપર સૌના ંરદલ જીતી લીરા 
હતા.ં હમરા ંજ તો દમબુાએ તેની છ 
મરહનાની િી ભરી દીરી હતી, પરૂા 
પદંર હજાર રમપયા..! જો અરુર પૈસા 
ન આપતો હોત તો દમબુાને ચોક્સ 
આપદા પડત.

જયારે અહીં ઍડમમશન લેવાનુ ંહત ુ ં
તયારે અરુર પર ભેગો આવલેો. કેટલી 
હોંશથી ઍડમમશનની બરી કાય્ધવાહી 
પરૂી કરેલી તયારે તો અરુરે જરાય 
અરસાર નહોતો આપયો અન ેઅચાનક 
જ ટીનાના કબજા માટે માગંરી કરી 
બે્ો?! દમબુાએ તો ઘસીને ના પડી 
દીરી, હજી ટીના નાની છે વળી મારી 
હવેાઈ થઈ ગઈ છે તો મારી પાસે 
જ રાખીશ. અરુરે જુદી જુદી રીતે 
દમબુાને સમજાવા પ્રયતન કયયો પર 
દમબુા એક ના બે ન થયા. 

અંતે અરુરે કોટ્ધનો આશરો લીરો 
જે તેમરે સપને પર નહોત ુ ંમવચારુું. 
ટીનાની જવાબદારી સોંપી તયારે 
તો કેવો ગરીબડો થતો’તો..!  હવ ે
ભાઈસાહેબ બીજા લગન કરી રહ્યા 
છે અને નવી આવનારી ટીનાની 
જવાબદારી લેવા તૈયાર છે એટલે 
ભાઈ કોટટે ચઢ્ા..! ગમેતેમ તો’યે હુ ં
ટીનાની નાની થાઉં, પારકી મા જોડે 
લોહીનો સબરં થોડો છે જે તને ુ ંધયાન 
રાખી  શકશ?ે ટીનાની સોંપરી કરીને 
કેવી રીત ેજીવાશ?ે ટીના તો જીવવાનુ ં
બહાનુ ં હતી. મનરાશાના બોજ તળે 
દબાયેલા દમબુાની તો ‘બાવાના 
બેય બગડ્ા જેવી કસથમત થઈ હતી.’ 
ટીનાન ેઉછેરવા દીકરો ગમુાવયો તે શુ ં
તેમની ભલૂ હતી?!
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સૌરભ આજે અમેરરકાની રરતીને 
આખરી સલામ કરીને  પાછો આવતો 
હતો. એરપોટ્ધ  ઉપર એની પતની,  
એનો પતુ્ર અને પતુ્રી  તથા  તેમના 
બાળકો અન ે મમત્રો-્ુટંુબીજનો આખરી 
મવદાયના  આંસ ુસારી રહ્યા ંહતા.ં એ 
ચેક-ઇન અન ેમસક્યોરરટીમાથંી પસાર 
થઇ, પલેનમા ં દાખલ થયો. પલેન 
ટેક ઓિ થરુ ંઅને નાના એરપોટ્ધ 
ઉપર મવદાય કરી રહલે ુ ંતેન ુ ્ુટંુબ 
દૂર થત ુ ંલાગરુ.ં પલેન ઉપડ્ુ ંઅન ે
તયાનાં વયકકતઓ, રસતાઓ અને 
આ શહરેના મોટા મોટા લબન્લડિંગોની 
આ્ૃમતઓ, નાની અને ઝાખંી  થતી 
ગઇ. આંખમાથંી અશ્રુારા વહેવા 
લાગી અન ેમન ભારી થઇ ગરુ.ં નીચે 
દેખાતી જમીનને  દરરયાએ ટુકડામા ં 
વહેંચી હતી. પર આસમાન તો એક 
જ હત ુ ંને?! તો, એને ઉડવામા ંક્યા ં
તકલીિ થઇ?

ત્રીસ વષ્ધ પહલેા ંએ અમેરરકાની 
રરતી ઉપર કાયમી વસવાટ કરવા 
આવયો હતો, તયારે એના માતામપતાને 
આમ જ ભારતની ભમૂમ પર છોડીન ે
આવયો હતો. જેમ આજે એને પોતાના 
લોહીથી અલગ થવ ુપડ્ુ ંહત ુ,ં એમ જ 
એક રદવસ એના માતા મપતાન ેતેમના 
પોતાના લોહીથી અલગ થવુ ંપડ્ુ ં

હત ુ.ં પોતાની લાગરીઓને સમજતા 
સમજતા, એને માતામપતાની ત્રીસ 
વષ્ધ પહલેાની લાગરીઓ સમજાવા 
લાગી અને રદલમા ંએક ટીસ ઉ્ી.

એની અહીં સરુીની યાત્રામા ં
માતા મપતાએ કેટલો ભોગ આપયો 
હતો, એ હવે સમજારુ ં હત ુ.ં તેના 
માતા મપતા ,  સુમન મરબેન અને 
સરુીરભાઇના લગન થયા તયારે 
સરુીરભાઇની ઉમર ત્રીસ વષ્ધની હતી. 
આ વાત લગભગ 1960ની હતી.  
સરુીરભાઇ દવાબજારમા ં હોલસલેમા ં
િામા્ધસરરુટકલસનો(દવાઓનો) રરંો 
કરતા ં  હતા.ં ત્રીસ વષ્ધની નાની 
ઉમરે સરુીરભાઇએ રરંાની સારી 
જમાવટ કરી હતી. ઘર વસાવરુ ંહત ુ ં
અને  મોટર  પર લીરી હતી. સમુનમર  
એમ.એ. પાસ થઇ હતી અને કોલેજમા 
લેકચરર હતી. બે વષ્ધ બાદ એમના 
સસંારમા ંએક ફૂલ ખીલરુ.ં એનુ ંનામ 
સૌરભ રાખરુ.ં સરુીરભાઇનુ ંએક સપન ુ
હત ુ ંકે, પોતાની એક િામા્ધસરરુટકલની 
િેકટરી કરવી અને પતુ્ર પચીસ વષ્ધનો 
થાય તયારે એને એ ભેટ કે વારસામા ં
આપવી. આ માટે પમતપતનીએ 
લગભગ  જીવનયજ્ માડં્ો અને 
કમ્ધની  ધરૂી રખાવી. 

રહદુંસતાન એક એવો દેશ છે, જયા ં

પતુ્રન ેવારસો આપી જવાની  ભાવના 
માતામપતા સવે ેછે. સરુીરભાઇએ તમેના 
માતામપતાની અને ભાઇબહેનોની 
જવાબદારી મનભાવયા બાદ પર, 
બાળકન ેઉચચ મશક્ષર આપવા પોતાની 
જુવાની હોમી દીરી. એમર ેપોતાના 
રરંાના નિાની પાઇ પાઇ જમા કરી. 
સમુનમરએ પર સારારર રહરેીકરરી 
અપનાવી અને બચત કરી. સૌરભ 
ભરવામા ં હોંમશયાર હતો. એ જારે 
માતામપતાન ુસપનુ ંસાકાર કરવા જ  
બી.િામ્ધ.અન ેપછી એમ.િામ્ધ. થયો. આ 
પચીસ વષ્ધમા ંસરુીરભાઇએ િેકટરી 
માટે જગયા લઇ રાખી હતી. થોડી 
બચત અન ેથોડી બેંકની  િેસીલીટીથી 
િેકટરીની સથાપના થઇ. તયારે એમના 
જીવનની આજ સરુીની આરારના 
સિળ થઇ હોય એમ લાગરુ.ં લાયસસં 
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વગેરે પ્રરક્યામાથંી પસાર થયા.ં પાચં 
વષ્ધમા ંએમની િેકટરી બ્કેઇવન ( ના 
નિો, ના નકુસાન) ક્ોસ કરી નિો કરવા 
લાગી. સરુીરભાઇના સમપકયોથી રરંો 
જામી ગયો. 

હવે  આ રુગલની આખરી 
જવાબદારી બાકી હતી, તે હતી 
સૌરભના લગનની. એમની જ્ામતના  
ઉચચ ખાનદાનની, સસંકારી, ભરેલી, 
દેખાવડી અન ેરનસમપન્ કનયા શ્રયેા 
સાથે એના લગન નક્ી થયા.ં બને 
પરરવારના સામાજજક અને આમથથિક 
દરજ્જા પ્રમારે લગન રામધમૂથી 
ઉજવાયા. શ્રેયા અને સૌરભ ચાર 
રદવસ હનીમનૂ મનાવીને જલદી જ 
પાછા આવયા કેમકે એમને િેકટરી 
સભંાળવાની જવાબદારી હતી. પર 
એમરે તયાર પછીના ંવષથે અમરેરકાની 
ટ્ીપ પલાન કરવાનુ ંનક્ી કરુું. આ 
વાત લગભગ 1990 પહલેાની છે, 
જયારે અમેરરકા િરવા જવુ ં એક 
લકઝરી ગરાતી અને ઉચચ આમથથિક 
વગ્ધના અને ઉચચમધયમ વગ્ધના 
લોકો જ એવા સપના જોતા.ં

એક વષ્ધ બાદ એમનુ ંઆ સપનુ ં
પર સાથ્ધક થરુ.ં શ્રેયા અને સૌરભ, 
શ્રેયાની કાકાની દીકરીના લગનમા ં
અમરેરકા ગયા.ં શ્રયેાના કાકા-મામાના 
ઘરા ્ુટંુબીજનો  અમેરરકા હતા.ં જે 
લોકો શ્રેયાના લગનમા ંઆવી શક્યા 
ન હતા,ં તે સૌરભને પહલેી જ  વાર 
મળતા ંહતા.ં સૌએ મળીને એને કહુ ં
કે, એના જેવા  રડગ્રીરારકો  માટે  
અમેરરકામા ઘરી તકો હતી.  શ્રેયા 
અમેરરકાની લાઇિસટાઇલથી ઘરી જ 
પ્રભામવત થઇ ગઇ હતી. સૌરભ પર 
એની વાતમા ંઆવી ગયો અને એને 
તયા ંબીઝનેસ કરવાની  તક  કેવી 
રીતે મળે? એ બાબત ચોકસાઇથી 
તપાસ કરવા લાગયો. 

રવુાનીને સપના જોવાનો હક છે 
અને એન ેસાકાર કરવા  માટે એ લોકો 
પોતાન ુસવ્ધસવ હોમી દેવા તયૈાર હોય 

છે. ઘટમા ંઘોડા થનગને અને યૌવન 
પાખં વીંજે,  તયારે એ સપનાને કોઇ 
લગામ કાબમૂા ં  લઇ શકતી નથી. 
બસ એમને તો ઊંચે ગગનમા ઊડવુ ં
જ હોય. એમની અહીં સરુીની સિરમા ં
અને એમના સપના ંસાકાર કરવામા ં
બીજાઓએ કેટલી ્ુરબાની આપી 
હતી, તેની પરવાહ કરવા પાછળ 
િરીને જોવાની ફુરસદ કોને હોય?! 

એક મરહના બાદ એ બન્ ેઅમરેરકા 
િરીને ભારત પાછા ંઆવયા.ં  એમરે 
મનોમન નક્ી કરુું કે, આ િેકટરી 
વચેીન ેજે પસૈા મળે તમેાથંી અમરેરકા 
સટેલ થવુ.ં પછીના છ મરહના, એ બન્,ે 
એમને અમેરરકામા ંદુકાન શર કરવા 
અથવા દુકાન પાટ્ધનરશીપમા ંલેવા, 
કેટલી રનરાશીની જરર પડે તથા 
તને ેમાટે આ િેકટરી વચેવાથી એમના 
સપનાની દુમનયામા સેટલ થવાય કે 
નહીં, એ પલામનંગમા ં મગન થઇ ગયા.ં 
તયા ંસરુી, એમના માતામપતા એમના 
ઇરાદાથી અજાર હતા.ં સમય આવ ે 
બન્ેએ એમના ્ુટંુબીજનોને  એમના 
મનની વાત સમજાવી. સરુીરભાઇના 
પગ તળેથી જમીન સરકી ગઇ. પર, 
સમય વરતીને પમતપતની એક શબદ 
પર ના બોલયા. એક વષ્ધમા ંસૌરભે 
પોતાની િેકટરી વેચી કાઢી. રરંો 
સમેટી લીરો અન ેઅમરેરકામા રોકાર 
કરવાની તૈયારી બતાવી એજટં અને 
વકીલની મદદથી વીઝા મેળવયા.ં

સરુીરભાઇ કાઇં બોલયા નહીં, પર 
એમને  મનોમન ઘરો આઘાત  લાગયો 
હતો. પરૂી જજદંગી એમરે એક સપનુ ં
જોવામા ંહોમી દીરી હતી. કરકસર 
કરીન ેિેકટરીનુ ંસપનુ ંસાકાર કરુું અને  
પોતાના પતુ્રને રાજ મસંહાસન ઉપર 
બેસાડ્ો હતો. એક પવનના ઝોંકામા ં
મસહંાસન ડોલી ઉ્શ,ે એવુ ંતો નહોત ુ ં
રારી લીધુ.ં સૌરભ અમરેરકા ગયો એના  
બે વષ્ધ બાદ સરુીરભાઇન ેહાટ્ધએટેક 
આવયો અન ેપ્રભનુ ેપયારા થઇ ગયા.ં 
સમુનમરબહને એક મકૂ પ્રકે્ષક બની આ 

બરી જ ઘટનાના સાક્ષી બની રહ્યા.ં 
પર એમરે પમતન ેલાગેલા આઘાત 
કે એમના મોત માટે સૌરભને ક્યારે 
પર દોષ ના દીરો. એક માની આહ 
નીકળી ગઇ  હતી. છતા ંએમરે હમેંશા 
આશીવ્ધચનો જ ઉચચાયા્ધ. ‘પતુ્રને જયા ં
અન ેજેવી જજદંગી જીવવી હોય તવેી 
જીવે, પ્રભ ુએમને  સિળતા આપે’_
એવી કામના કરતા ંરહ્યા.ં 

સ ૌ ર ભે  અને ક વ ા ર  મ ા ને 
સમજાવવાની કોમશશ કરી કે, એ  
ઇંરડયામા ંએકલી ના રહ ેઅને તેની 
સાથે અમેરરકા સેટલ થાય. પર 
એ એની માને સવદેશની જમીનથી 
ઉખેડીને, પોતાના મારસો વચચેથી,  
નવા દેશમા ંલઇ જવામા ંનાકામયાબ 
રહ્યો. સૌરભન ે ઘરે  જયારે  જરર પડે, 
તયારે મા અમેરરકા જતી, પર દેશની  
રરતી ઉપર પગ ટકાવી રાખયા. 
સમયને પાખંો આવી. સૌરભને તયા ં
બે બાળકો જનમયા. બીજા વીસ-પચીસ 
વષ્ધમા,ં બન્ ેમોટા થયા.ં ભણયા-ગણયા, 
લગન થયા ં અને પાખંો િડિડાવી 
એમના માળામાથંી ઉડી ગયા.ં

એક રદવસ સૌરભની દુકાને કોઇ 
ગ્રાહક ડોકટરના મપ્રન્સક્પશન સાથ ે 
સકીન માટે ક્ીમ લેવા આવયો હતો.  
એના આસીસટંટથી ભલૂમા ંબીજૂ ક્ીમ 
અપાઇ ગરુ.ં આ તો પરદેશની રરતી 
છે ભાઇ, તયા ંઆવી ભલૂનો કોઇ પયા્ધય 
નથી. એ એક સરકારી ગનુહો કહવેાય. 
તમારે જેલમા’ંય જવુ ંપડે, કે તમારી 
દુકાનનુ ંલાયસસં કેંસલ થાય અથવા 
તમારે એ દેશ છોડવાનો વારો આવ.ે 
કેસ ચાલયો. આપરા દેશની જેમ 
તારીખ પ ેતારીખ ના હોય. અહીં તો 
ચાર છ મરહનામા ંિેંસલો આવી જાય. 
સૌરભની  દુકાનનુ ં લાઇસસં કેંસલ 
થરુ ંઅન ેહવ ેબીજો રરંો જમાવવા 
માટે આ ઉમરે તેની પાસે સમય 
પર ના હતો અને રન પર ના હત ુ.ં 
અમેરરકામા ં એક કેસ લડવો એટલે 
વકીલોની િી ચકૂવતા ંતમારે માથ ે



18  rð[khÞkºkk   MkÃxuBçkh 2016

દેવાનો ડુગંર જ ખડકાય. એનુ ંઘર અને 
દુકાન પર વેચાઇ ગયા.ં અમેરરકન 
રહેરીકરરી અને  સસંકાર મજુબ 
માતામપતા બાળકો ઉપર બોજ નથી 
બનતા. તથેી તરેે બાળકોન ેતકલીિ 
ના આપતા,ં આ દેશ છોડવાનો મનર્ધય 
કયયો. હજુ પર એની પાસ ેઇંરડયામા ં
એટલી સપંમત્ત હતી, કે આ ઉમરે કોઇ 
નવો અન ેનાનો રરંો કરી શકે. એની  
આમથથિક જરરરયાત એન ેસવદેશ  ખેંચી 
જતી હતી.  કોઇ, “આ અબ  લૌટ 
ચલે”_ભાવના ના હતી. એને એનો 
દેશપ્રમે તો પાછો લઇ આવયો ન હતો. 
આ તો એને પ્રભએુ મારેલી સજાની 
મ ૂગંી લાકડીનો માર હતો. સરુીરભાઇ 
િેકટરીનુ ંસપન ુજોતાજંોતા ંસવરામ 
પહોંચી ગયાં અને સમુનમરબહેન 
પાછલી ઉમરે પથારી વશ થઇંને 
એકલવાયી જજદંગી જીવી રહ્યા ંહતા.ં 
તયારે ભગવાને એમના દીકરાન ેસજા 
સભંળાવી અન ે માના મતૃરનુા સાક્ષી 
બનવા સવદેશ પાછો મોકલયો. આખે 
રસતે સૌરભને ઇંરડયાનુ ંપોતાનુ ંઘર 

અન ેશાળાનુ,ં કોલેજનુ ંજીવન, એની 
િેકટરી વગેરે યાદ આવયા.ં િેકટરી તો 
એર ેજાત ેજ વચેી હતી. આ ઉંમરે નવુ ં
કામ પર શોરવાનુ ંહત ુ.ં જેમ ભારતની 
િેકટરી વેચીને અમેરરકા  પૈસા લઇ 
ઉતસાહપવૂ્ધક  ગયો હતો, તમે જ તયાનંી 
બચેલી જરસ  વચેીન,ે એરે વરેલા 
પૈસા લઇને સવદેશની રાહ પકડી 
હતી. પર કમને અને મજબરૂીમા ં
આવવુ ંપડ્ુ ંહત ુ.ં એની પતની બીજી 
સીક્યોરીટી, ગોડાઉન  વગેરે વચેીને 
પાછળથી અવવાની હતી..

માબાપનુ ંસપનુ ંરોળીન ેપરદેશની 
રરતી ઉપર પગરર માડંનારા આ 
ઉડતા ઘોડાની પાખંો તોડી મરોડીને 
ભગવાન એને એની માતાના ં
ચરરોમા લઇન ેઆવયા હતા.ં પર હવ ે
બહ ુમોડુ ંથઇ ગરુ ંહત ુ.ં સૌરભ પાસે  
એની માને ‘થેંક ર’ુ  કે ‘સોરી ‘કહવેા 
જેટલો સમય બચયો ન હતો. છેલલા 
છ મરહનામા ંઆ કેસને લીરે સૌરભ 
ઉપર આભ તટૂી પડ્ુ ં હત ુ.ં તેની 
લચંતામા ંમાએ અનેક બારાઆખડી 

કયા્ધ, જોશીઓને બતાવરુ,ં  પજૂા-
અચ્ધના કરી અને આખરે આ શોકમા ં 
છેલલા એક મરહનાથી  કોમામા ંસરી 
પડી હતી. સૌરભ સોરી કહ ેતો પર 
સામે સાભંળનાર કોઇ ના હત ુ.ં

  રવુાનો, તમન ેજયારે પર લાગે કે 
તમારે તમારા માતા-મપતાન ે‘ થેંક ર’ુ 
કે ‘સોરી’ કહવે ુ ંછે તયારે મોડુ ંના કરતા.ં 
અતયારના જમાનામા ં તો મા-બાપ 
તમન ેકોઇપર કેરીયર પસદં કરવાની 
છૂટ આપે છે અને એને માટે તમને 
મશક્ષર અને તક આપે છે. પોતાની 
પાઇપાઇ ખચશીન ેતમારા સપના ંપરૂા ં
કરે છે. તમને કોઈપર  દેશમા ંભરવા 
કે નોકરી માટે જવુ ંહોય તયારે, ખશુી 
ખશુી મવદાય કરે છે.  તમારા રરંામા ંકે 
નોકરીમા ંસેટલ થાવ, પછી મન થાય 
તયારે, મોડુ ંકયા્ધ વગર, મા-બાપને ‘ 
થેંક ર’ુ કહી દેજો. જો જો પસતાવો 
થાય એટલુ ંમોડુ ંના કરતા.ં અતયારે 
તમે જે પર બનયા છો, તેના ંપાયામા ં
માતામપતાનો તયાગ અને બલલદાનની 
ગાથા જરર વરાયેલી છે.  

(પાના ં9નુ ંચાલ)ુ

ભાઈચારો સહનુી સાથ ેહળીમળીને 
રહવે ુ ંએ તો મગંલ પ્રસગં છે. કોઈ નાનુ ં
નથી કોઈ મોટંુ નથી. સર્જનહારનો 
કમાલ જુઓ સહનુે ઘડતા ંએકસરખો 
સમય લાગે છે. હા, દરેકના રંગ, રપ 
અને પરરકસથમત અલગ જરર હોય છે. 
રકતં ુહ્રદયના ભાવ અને અંતરની ઉમમથિ 
એક સરખી. લાગરી અને સવમાન 
સહુને હોય. સહુ પ્રતયે આદર અને 
મવવેકપરૂ્ધ વત્ધન, દુમનયાને તેની 
તાતી જરર છે.

સહ્રદયતાપ ૂવ્ધ કનું આચરર 
વેરઝેર ખતમ કરશે.  મારંુ, તારંુ, 
રમ્ધના ભેદભાવ સઘળા મવલલન 
થશે. સહુને પોતાની મરજી મજુબ 
જીવવાનો અમરકાર છે. બળજબરી 
કે મશરજોરી વારહયાત છે. હ્રદયની 
પાવનતા અને પ્રેમ માનવને માનવ 
બનાવવા પરૂતા છે.

‘રિન્ષટ તેવી સનૃ્ષટ.’ કાળા ચશમા 
પહેરશુ ં તો જગતમાં બરે કાળં 
જરાશ.ે જેવી ભાવના અન ેનજર તવે ુ ં
તમારંુ જગત. આ પ્ૃથવી પર જીવન 
સદીઓથી છે. ્ુદરતના મનયમ પર 
કોઈનુ ંશાસન ચાલત ુ ંનથી. મનમ્ધળ 
રિન્ષટ જગતમા ંઆનદં ભરશ.ે મલલન 
રિન્ષટ જગતને નરકાગાર બનાવશે. 
પરરરામ ભોગવયે છૂટકો.

જેવુ ંઆપશો તેવુ ંપામશો. હમંેશા 
સત્ૃતયથી જીવન મઘમઘી ઉ્શે. 
કશામા ંખામી જોવી તેના કરતા ંસારંુ 
જોવાથી બે િાયદા. ખામી ઢંકાઈ જશ.ે 
જીવન હરુુંભરુું બનશ.ે ચાવી આપરા 
હાથમા ંછે. બસ તાળં ખોલવાની રાહ 
જોવાની છે.

મનષુય દેહ દુલ્ધભ છે. જીવન 
સાથ્ધક કરવુ ંએ આપરા  તાબામા ંછે. 
નવરાશના સમયે મવચારવુ ંરહુ.ં.. ‘શુ ં
કરશુ?ં’ નાની નાની જગની વાતોમા ં

અટવાઈ આ અરમોલ સમય વથૃા 
ગમુાવવો કે પછી તેનો સદઉપયોગ 
કરવો. જીવનમા ંકશુ ંઅટકત ુ ંનથી. 
આપરી હયામતમા ં પર આ જગનો 
વયવહાર ચાલે છે. કાલે આપરે 
નહીં હોઈએ તો પર ચાલશે તેમા ં
મમનીમેખ નથી..! પચં મહાભતૂમાથંી 
બનેલો આ પચંકોષનો દેહ જેમા ં
મવજ્ાનમય કોષ સમાયેલો  છે તેનો 
ઉપયોગ કરીએ. અન્મય કોષ તો 
સીરે સીરો શુ ંખાઈએ છીએ એના 
પર અવલલંબત છે.  મનોમય કોષને 
કેળવવાની જવાબદારી સહુની 
પોતાની છે. પ્રારમય કોષને સવસથ 
રાખવા ખલુલી હવામા ંજવુ ં કે પછી 
દરરયા રકનારે. જયા ંપર અન ૂ્ ુળતા 
સાપંડે. આનદંમય કોષ એ તો આપણુ ં
સકળ અકસતતવ છે. તનેી ચાવી સહનુી 
પોતાની પાસે છે...!
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કાવયા એટલે જીવતી જાગતી 
કમવતા... નટખટ,ચલુબલુી અને 
એકદમ રમમતયાળ. માજંરી આંખો 
સાથેનો ગોરો વાન. ભરવામા ં
હોમશયાર અને કોલેજમા ંપર હમંેશા 
બરી પ્રવમૃત્તમા ંઆગળ પડતી. જયા ં
પર જાય તયા ંબરાનુ ંરદલ જીતી લે. 
હુ ંઅને કાવયા બનંે કોલેજમા ંએક જ 
કલાસમા ંસાથ ેજ હતા.ં

“કાવયા, ત ુ ંઅરહયા.ં. મશકાગોમા?ં?”
“અરે, અલભષેક... ત ુ.ં....?? ત ુ ં

અરહયા ંશુ ંકરે છે..????” કાવયાએ 
નવાઈ પામતા ંપછૂ્ુ.ં

“કોલેજ પતયા ં પછી હુ ં માસટસ્ધ 
કરવા અરહયા ંઆવી ગયો’તો અને 
અતયારે એક કંપનીમા ંજોબ કરંુ છ,ં 
પર મને એ જરાવ કે ત ુ ંઅરહયા ં
ક્યાથંી...??”

“અને હા, કેમ એકલી...? અનરુાગ 
ક્યા ંછે..?”

“મને મશકાગો આવયે હજી બે જ 
મરહના થયા છે અને હવે અનરુાગ 
નથી મારી સાથે...”

“પર કાવયા, મને ખયાલ છે તયા ં
સરુી ત ુ ંઅને અનરુાગ કોલેજમા ંહતા ં
તયારથી એકબીજાના ંપ્રમેમા ંહતા.ં તો 
હજી તમે લગન કેમ નથી કયાું...?!”

જવ ાબ  બહુ  ટૂં ક ો  હત ો . .  

“હુ ં નથી પરરવાની કારરકે 
અનરુાગના મવવાહ થઈ ગયા ંછે.”

“અનરુાગના મવવાહ થઈ ગયા ં
છે...???? શુ ંવાત કરે છે ત ુ.ં.??? 
મને તો એમ કે ત ુ ંઅને અનરુાગ બનંે 
સાથ ેઅરહયા ંિરવા ંઆવયા ંહશો.. મને 
તો આ વાતનો અંદાજ પર નહતો..”

“હા, અલભષેક... અમકુ કારરોસર 
અમે લગન ન કરી શક્યા પર શુ ંત ુ ં
સાચચે એવુ ંમાન ેછે કે, અઢી અક્ષરના 
પ્રેમની સમાપપત લગનમા ં જ થવી 
જોઈએ..?? હુ ંઅનરુાગને ચાહુ ંછં, 
મારી જજંદગીનો એ પ્રથમ પરુુષ છે 
જેને મેં ચાહ્યો છે... ને હુ ંઅનરુાગ 
સાથ ેલગન કરવાની નથી એ વાતની 
મને ખબર છે, અનરુાગને ખબર છે 
અને મારવીને પર ખબર છે. મને 
અનરુાગ માટે ચાહના છે... પ્રેમ છે... 
પર પ્રેમ હોય એટલે એ લગનમા ં
પરરરમે એવુ ંહુ ંનથી માનતી...”

“તો પછી કાવયા ત ુ ં કોની રાહ 
જોઈને બે્ી છ ંઅને તને લાગે છે કે 
મારવી અનરુાગને ખશુ રાખશે...?” 
અલભષેકે ્ુતહુલવશ પછૂ્ુ.ં.

કાવયાએ ઘરી આસાનીથી જવાબ 
આપયો. “હુ ંઅનરુાગને ચાહુ ંછ.ં બીજા 
કોઈની સાથ ેલગન કરંુ તો એને ચાહી 
નહી શ્ંુ, અન ેજો ચાહી ન શકીએ તો 

લગન કરવાનો કોઈ અથ્ધ નથી. સ્તી 
જયારે કોઈને ચાહ ેતયારે એની પર 
બધુ ંનયોચછાવર કરી દે.. એને દુઃખી 
ન કરી શકે.. જયા ંચાહત હોય તયા ંવરે 
ન હોય.. અનરુાગ માટે મને ચાહત છે 
એટલે એને પરરતો અટકવાની વમૃત 
મારામા ંન હોય.. હુ ંએને િોસલાવી 
ન શ્ંુ.. અને હા, હુ ંમારવીને પર 
મળેલી છ.ં. એ છોકરી અનરુાગન ેખબૂ 
ચાહ ેછે... અમે ત્રરેય ઘરીવાર સાથે 
બે્ા ંછીએ... ખબૂ બરી વાતો કરી 
છે... મજાથી રહ્યા ંછે.. ચાહત કે પ્રેમ 
લગનમા ંપરરરમે એ માનયતા સાવ 
ભલૂ ભરેલી છે અને હુ ંએને ચાહુ ંછ ં
અને એટલા જ માટે હુ ંએનાથી દૂર 
રહવેા મથુ ંછ…ં”

“કાવયા, એક સવાલ થાય છે 
મનમા,ં તને દુઃખ નથી થત ુ.ં..??”

“થાય છે ને....પર મારા પ્રેમને 
દુઃખ જ અમનવાય્ધ છે. પેલી સ્તી પર 
મને શ્રધિા છે.. મારે માત્ર વેદનાને 
વહાલ કરવાનુ ંઅન ેજે પર કંઈ સહન 
કરવાનુ ંઆવ ેએ સહન કરવાનુ.ં.. હવ ે
વદેનાને હુ ંપચાવી ચકૂી છ…ં”

અલભષેક કંઈ જ ન બોલી શક્યો.
“કાવયાન ેહુ ંશુ ંસમજાવુ.ં.? જીવનને 

કેટલુ ંસમજીને બે્ી છે આ છોકરી....”

fkÔÞk

®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
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આકાશ બાલકનીમાથંી જબરદસત 
મોટાં, વાદળાને અડતાં ઊંચા ં
વકૃ્ષોને જોયા કરે છે. એની નજર સૌ 
પહલેા ં  જમીન પર સસલાનંી જેમ 
્ુદકા ંમારતી ઝાડના ંથડમા ંસતંા્ુકડી 
કરતી દોડે છે અન ેપછી જારે ચારપગે 

હરરાનંી જેમ ્ ેકડા મારતી પવ્ધતોના 
ઢોળાવે લીલુ ંઘાસ ચરવા લાગે છે, 
ઘડીકમા ંઝાડના થડે વાદંરાની જેમ 
ચઢી ડાળીઓમાં હુપાહુપ કરવા 
લાગી. એ પોતે જગંલબકુનો છોકરો 
થઈ ગયો. એ એક ઝાડ પરથી બીજા 
ઝાડ પર કોઈ અજાણયા પ્રદેશ ેઉડવા 
લાગયો. રદવસ છ થઈ ગયો, રાતના 
તારોઓએ એન ેઅવકાશમા ંમાગ્ધ કરી 
આપયો. તયા ંએના એક પગમા ં ભીનુ ં
લીસુ ંકૈક અડ્ુ,ં આકાશનો બીજો પગ 
દૂ...ર અજાણયા દેશ ેપહોંચી ગયો હતો. 
નાનકડુ ંકાળંરોળં એનુ ંવહાલુ ંડૉગી 
મોલી એના પગન ેચાટત ુ ંહત ુ,ં એન.ે..

‘આકાશ.. આશબુેટા.... કહી એની 
મમમી બોલાવી રહી છે, મમમીનો 
અવાજ જારે ઊંડી ખીરમાથંી આવતો 
હોય તેટલો રીમો હતો.

“ક્યારની બોલવુ ંછ ંબેટા..” એની 
મમમી હાડમપંજર હોય તેમ એના બેડ 
પાસે વોકર લઈ ઊભી હતી.

આકાશ બાલકનીમાંથી દોડીને 
મમમીની પાછળ ઉભો રહી, ટેકો 
આપવા લાગયો. મમમી બાથરમ જઈ 
આવી, વોકર બેડની પાસ ેમકૂી બોલી, 
‘તારા  ફે્નડ રોબટ્ધની રાહ જોતો 
હતો?’

આકાશની મમમી બ ેમરહનાથી કંઈ 

‘szeƒwèe’

ðkíkko
 ŒÁ÷Œk {nuŒk
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ખાતી નથી, તને ેમમમીન ેઆમ ભખૂયા ં
પેટે બેડના પાજંરામા ંતડપતી જોઈ 
રોજ એમ થાય છે કે,

‘હુ ંમારી મમમી માટે કોઈ એવી 
દવાની ગોળી લઈ આવુ ંકે તે સાજી 
થઈ જાય, મમમી િરી હોંશે હોંશ ે
હુ ં સ્ુલેથી આવુ ંતયારે મેક્ોનીચીઝ 
બનાવે  અને અમે ખાઈએ, મમમી 
કહતેી એ નાની હતી તયારે નાનીમા 
એને ચીઝ ખાવા દેતા નહોતા, હવ ે
મારા બેટા સાથે ચીઝ  ખાવાની 
મઝા કરંુ છ.ં મમમી જોબ પરથી છટી 
રોજ એને સ્લૂથી લઈ ઘરે આવતી 
તયારે હસાવતી_’કોના પેટમા ંલબલાડા 
બોલે?’...  ‘આજે શુ ંબનાવશુ?ં’

ઘેર આવી મમમી બેડરમમા ંજઈ 
કપડા ં બદલી આવે તયારે આકાશ 
જલદી જલદી ફ્ીજમાંથી વસતઓુ 
કાઢવા મકૂવામા ંમદદ કરતો, સ્લૂની 
વાતો પરૂી થાય તયા ંનાસતો સિાચટ 
અને પછી ઝટપટ મમમી ડીનરની 
તેયારી કરે. આકાશ રોબટ્ધ  જોડે 
કલાકેક રમવા ઊપડી જાય. હવ ે
એ સ્ૂલેથી આવે એટલે આંટી ઘેર 
જાય,આંટી સવારે મમમીનુ ં ધયાન 
રાખવા આવતા. પાપા સાજંે છ વાગે 
આવ ેતયા ંસરુી આકાશ મમમીની પાસે 
રહેતો. એને મમમીનો હાથ પકડી 
બાલકનીમા ંલઈ જવાનુ ંમન થત ુ,ં  
એને કહવે ુ ંહત ુ,ં ‘જો મમમા હુ ંતારા 
માટે પ.ે..લા દૂર જગંલમાથંી જડીબટુ્ી 
લઈ આવીશ..’

મમમી પછેૂ, ‘બેટા,જડીબટુ્ીની વાત 
તે કેમ જારી?’

આકાશ,  ‘મેં  હનુમ ાનજીની 
કાટુ્ધનબકુમા ંજોરુ ંહત ુ.ં’

મમમી, ‘હનમુાનજી તો રહમાલયના 
જગંલમાથંી લક્મરજી માટે જડીબટુ્ી 
લાવયા હતા.’

આકાશ મમમીના માદંલા ચેહરા પર 
હાથ િેરવી કહ ેછે, ‘ત ુ’ંય લક્મરજીની 
જેમ પાછી સાજી થઈ હસવા લાગીશ.’

મમમી આકાશનો હુિંાળો નાનકડો 

હાથ જ જડીબટુ્ી હોય તેમ ગળે 
વળગાડી કહતેી, ‘જો હુ ંસાજી થઈ 
ગઈ, તારે ખાતર હુ ંબરી ટ્ીટમેનટ 
લઇશ, કીમો થરેાપી સહન થતી નથી 
પર તારો હાથ જાદુ કરશ.ે’

આકાશને  ઘરની રદવાલો ધ્જૂી 
જાય તેવી ચીસો પાડી કહવે ુ ંછે, ‘મને 
ખવડાવતી, હસાવતી મમમી આપો..’

પાપા ઓરિસથી આવતા ચાઇનીઝ 
ફૂડના બોકસ લેતા આવયા. એમરે 
હોકસપટલ જવા માટે મમમીના કપડાનંી 
બેગ તયેાર કરી,આકાશ ેજીદ કરી કહુ,ં

‘પાપા મને લઈ જાવ, હુ ંમમમીનો 
હાથ પકડી રાખીશ, એને સારંુ થઈ 
જશ.ે’

પાપાના અવાજમા ંઆંસ ુ હતા,ં 
‘બેટા તયા ંકોઇથી હાજર ન રહવેાય.’

મમમીએ એને પાસે બેસાડી કહુ,ં 
‘આશ ુબેટા, ત ુ ંતારી કાટુ્ધનબકુમાથંી 
જડીબટુ્ીના જગંલનો રસતો શોરી 
કાઢજે તયા ંપાછી હુ ંઘરે આવી જઈશ.’

આકાશ જારે જગંલમા ં દોડતો, 
અટવાતો, ભયભીત કોઈ મસહંની ગિુા 
સામે આવી અટકી

ગયો, મસંહની પીળીલાલ આંખોને 
જગંલ ધ્જુાવતી ત્રાડ સાભંળી એવો 
ડરી ગયો કે સાવ ઓગળી ગયો, 
કોઈએ એને ઉપાડીને ઝાડની ટોચે 
મકૂી અંરારામાથંી રસતો ખોલી આપયો 
ને તે તરિ જવા કહુ,ં “એ કોર?” 
નવાઈ પામી તે દોડવા લાગયો.

પાપા_મમમી બોલી ઉ્્ા , 
‘આકાશ,ત ુ ંક્યા ંદોડે છે?’

મમમીને હવ ેપેટમા ંસહવેાય નરહ 
તેવુ ંદુખયા કરે.. ‘ઓ મા .. આ મને 
શુ ંથઈ ગરુ?ં’ 

છોકરો લબચારો છતી માએ વીલો, 
રહજરાતો, અડરો ભખૂયો િયા્ધ કરે છે, 
બાપ -દીકરો બહારથી લાવી જેમતેમ 
ખાઈ રદવસો કાઢે છે.

પાપાએ કહુ,ં ‘અમે જઈએ પછી 
બારણુ ંલોક કરી દેજે બેટા,આંટીનો 
મવકાસ રાત્રે આવશ.ે’

પાપા ખબૂ કાળજીથી મમમીને એના 
રમમાથંી બારરા સરુી લઈ આવયા. 
આકાશ મમમીના

લથડતા પગન ેઅન ેરમરની જેમ 
ચાલતા ંશ્વાસને જોઈ મસંહની પીળી-
લાલ આંખો જોઈ ડરી

ગયો હતો તેવુ ંથરુ,ં સાવ અશકત 
મમમી બારરા ંઆગળ જ ઓગળી 
ગઈ, તે મોટેથી ચીસ

પ ા ડ ી  ઊ ્ે  છે . . . ,  
‘મમમીન ેપકડો, જવા ના દેશો, હુ ંએને 
માટે જડીબટુ્ી લઈ આવીશ...’

આકાશ તેને  ન સમજાય તેવી 
મવમાસરમા ંહાલયાચાલયા વગરનો 
પતૂળા જેવો છતા ંઅનજાન રદશામા ં
દોડ્ા કરે છે. પાપા ખાલી વોકરને 
કારમા ંબેસાડે છે, પાપા કારની ચાવી 
ધમૂાવ ેછે, ચાલ ુથયેલી

ક ાર રમરની જેમ ડચકા 
લેતી  કસથર  થઈ જાય છે. 

બાલકનીમાં રાતના અંરારાને 
ભેદી  દોડતો આકાશ દસ વષ્ધ 
પછી મશકાગોની નોથ્ધવેસટન રમુન.
ના ઓનકોલોજી મવભાગમા ં દાખલ 
થાય છે, કેનસરના દદદીઓ માટેની 
નવી દવાઓની શોરો અહીં સતત 
થાય છે. આકાશ રાતરદવસ ખડેપગે 
મહનેત કરે છે. તે કેનસરના દદદીને 
કીમોથેરાપી પછી સારંુ જીવન મળે 
તેવી જડીબટુ્ી શોરવા પ્રયોગો કરતા ં
ઘરના બારરા પાસે અટકી ગયેલા 
મમમીના શ્વાસને શોરે છે....



22  rð[khÞkºkk   MkÃxuBçkh 2016

પાછોતરા વરસાદ પછી ખીલતી 
લાલઘમૂ સધંયા આકાશમા ં માની 
ચુદંડી જેવા રંગો ઢોળે છે. જૂદી જૂદી 
ભાત પાડતા ંવાદળાનંો આકાર પર 
જારે માની લહરેાતી ચુદંડી જ જોઈ 
લયો. નીચે લીલોતરી અને ઊપર 
આછા આસમાની રંગની ઓઢારી 
જારે આપરને કહતેી ન હોય, “વતસ, 
હુ ંિરી આવી ગઈ, ત ુ ંગરબા ગા, ત ુ ં
ધપૂદીપ કર, ત ુ ંઆરારના કર અને 
મને ‘શક્ાદય’ સતમુત સભંળાવ....!” 
અને આપરને શક્ાદય  યાદ કરતા ં
ગળે ડમૂો ભરાઇ જાય?! 

શક્ાદય. રવંાડા ંઊભા ંકરીદે તેવો 
ગેબી અવાજ. બરં આંખો સાથ ેગળાની 
નસ ફૂલાવી, સવરપેટીનાં તાળા ં
તોડી પડઘાતો ઘેઘરૂ શબદ-ધવમન. 

મરલુઝકના કોઈ સારન નહીં, નહીં 
કોઈ માઈક. શબદોનો આરોહ-અવરોહ 
જ સગંીત. ‘શક્ાદય’ હવન્ૂંડની 
આસપાસ ઊભલા બસસોમાથંી એકસો 
અઠ્ાણ ુમાઈભકતોને ‘શક્ાદય’ કં્સથ 
હોય. હવનમા ં હોમાયેલા ં બીડાનંી 
ધમૂ્રસેરથી ‘ખલેલા’ં જેવી લાલ થઇ 
ગયેલી આંખો. લલાટે કં્ુવાળા 
પરસેવાના રેલા ઉતરતા હોય. એ 
વાતાવરરમાં ભળેલી આહુમતની 
સગુરં આગળ દુમનયાના અઠ્ાવન 
અત્તરની સગુરં રિક્ી પડે, સાહબે! 
થોડી વાર આકાશ તરિ કસથર થયલેી 
આંખો જગદંબા શોરે તો વળી બરં 
આંખો ઘડીક અંતરનાં બારરા ં
ખખડાવ.ે વળી, થોડી થોડી વારે શધુિ 
ઘીની રારે ઊ્તી અકગનમશખાઓમા ં
ભડભડ બળતા પાપમા ંપણુય શોરતી 
આંખો બાળક થઇ જતી! 

ક્યા ંશોરવો એ લહકેો, ક્યા ંપામવો 
એ લય! કેમ સમજાવવુ ંમાવડીને કે 
અમે તો હવ ેદીવો અજવાળી, બેસરંુૂ 
ગાઈ, આરતી કરી, પ્રસાદ લઈન ેછૂટ્ા 
પડીએ છીએ. શક્ય છે ક્યાકં ક્યાકં 
સચવારુ ંહશે એ શક્ાદય. આજે પર 

એવા માઈભકતો હશે જ,  જે દૂર 
પીને નવરામત્ર કરે છે કે ‘શક્ાદય’ 
પા્ કડકડાટ બોલે છે. એમને શતશત 
નમન. ક્યા ંએ હૂિંાળો હવન, ક્યા ં
છે એ પમવત્ર પવન? ક્યા ં છે એ 
ઋચાઓનુ ં લયબધિ સમહૂ ‘ऋषि 
उवाच’? બરા એકલા પડી ગયા. 
કોઈ છાને ખરેૂ દીવો અજવાળી લેશ,ે 
કોઈ મસરરયલ ચાલ ુથાય એ પહલેા ં
દબાયેલા અવાજમા ં ‘શક્ાદય’ કે 
‘મવશ્વભંરી’ પરંુૂ કરી લેશ,ે કોઈ ઇયર-
િોન લગાવી અનરુારા પોંડવાલનુ ં
રુ-ટ્ુબનું ‘શક્ાદય’ સાંભળી 
‘ઓરરજજનલ શક્ાદય’ સભંારશ,ે કોઈ 
ઝટ આરતી પરૂી કરી નવરામત્રના 
ગરબાની પ્રકેટીસમા ંપહોંચવા સ્ટૂરને 
રકક મારશ.ે 

માતાજીના કેલેનડરમા ં લટકતો 
તારીલખયાનો ‘ડટ્ો’ પાતળો થવા 
આવયો, સાહેબ! નવરાત્રી આવશે, 
િળીય ેિલળરુ ંનવ રદ’ નવ રદ’ ચાચર 
ચોક બની ઢબકૂશે અને િરી બધુ ં
સમૂસામ! 

 yuf yuf Vr¤Þwt [k[h [kuf!

yLkwÃk{ çkw[
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આ મોસમની  વાછટ ક્યારથી

તમને લીલા પાન આપે છે, જયારે 

મોરલો ટહકુો વીસરી ગયો તયાથંી.....

જારવુ ંછે  પ્રેમનો એકરાર કેમ

તારો મારો કે આપરો, જયારે 

પ્રેમમા ંકોઇ માપદંડ પર નથી....

આવી લાગરીઓની ઝખંના 

શા માટે કરી છે તમે, જયારે 

ડબૂતા દરરયો પર ઊંડો નથી...

કેમ હવ ેઆ રહી રહીને કતાર 

ફૂલછાબની તમે લગાવી છે, જયારે 

ચ ૂટંી લીધુ ં છે અમે ફૂલ તયાથંી .....

બસ.. ખાલી કપ-રકાબીની આજુબાજુ; 

મન મવચારો કરે છે િકત નકામી બાજુ.

ભીતરનો પરીતાપ સળગતો રહ ેછે, 

નથી તડકો કનડતો કોઇ બારી બાજુ.

મારી અંતરચેતના છે ્ંુભકર્ધ માિક, 

નહી સળવળે કદી એ સમામર બાજુ.

લક્ય એક જ રારીને જારે મવચારત ુ,ં 

મન ઢળે છે સતત ઉપામરની બાજુ.

નથી કલમ, નથી હાથ હસતપ્રતો રહી, 

મનોમથંન પર નથી થત ુ ંમારી બાજુ.

પીડ લેતો રહ ેછે  એકોએક રબકાર,

ને બરે બતાવુ ંછ ંઆ બીચારી બાજુ.

કળ વળે તયા ંિરી સબોળતો રહ ેછે. 

સમય પર કયા ંચાલે છે રારી બાજુ!

yrûkíkk ¼è

frðíkk Cafe

yýÄkhe ƒksw

“Ít¾™k”

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

 frðíkk Cafe
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મનાવુ ં રદલને  કે  ભલૂી ગયો છ ંહુ ંતને,

મનની ભીતરે ત ુ ંઘરી, યાદ તો આવે છે..!

સજા્ધયા હતા ઘરા રાયના  પવ્ધતો, પર

અંતે પડી જે આંખમા ંકરી, યાદ તો આવ ેછે..!

હૈયા  કેરા  ખેતેરે િાલયો  મોલાત,  પર;

લાગરીઓ ક્યા ંઅમે લરી, યાદ તો આવે છે..!

કૈક ખેડી સિર વગર જ મકુામે, ને હવ;ે

યાદોનો મહલે લાવ ચરી, યાદ તો આવે છે..!

ક્યા મવસરાયી  છે ‘ભગી’ સદા એની, એ?

હુિં દાયક  લાગરી,  યાદ  તો આવે છે..!

તારી તે કેવી કડવી છે વારી મારી રારી,

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

તારંુ તડબચૂ જેવુ ંમોઢંુ, જોઇ ઊંઘી પ ૂછંડીએ દોડુ,

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

તારી િેલાયેલી કાયા જારે લીમડાની ઘરેી છાયા,

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

તારો સપશ્ધ વીજળીનો કંપ, “શ્વાસ” હવા પરુવાનો પપં,

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

નાક તારંુ ચીબુ ંજારે કટાઈ ગયેલુ ંછીબુ,ં

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

મન મોહક તારી અદા, જારે હનમુાનજીની ગદા

આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

 ÞkË Œku ykðu Au

yk Œku fuðe ysƒ suðe ðkŒ Au

¼røkhÚk ¼è

 frðíkk Cafe

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe
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આગળ જવુ ંછે સૌને પાછળ રાખીને?

તો તારો અહ ંતને તોડશ.ે

પદવીઓ પામયા પછી જાળવી જારજે,

અનયથા તારંુ હુપંદ તને તોડશ.ે

ખદુને અનોખો ગરી રારુું કરાવશ ેને,

અનયનુ ં સવમાન ત ુ ંતોડશ.ે

ને એમા ંજ મોટંુ મહારથ છે; માની,

સૌની સખુ શાતંી ત ુ ંતોડશ.ે

તારી બરબાદી રોકી શકે કોઈની શુ ંદેન?

કારર ત ુ ં ખદુ જ તને તોડશે.  

તારા ઉધિાર કાજે મવનવુ ંહરરને તો,

એ પર વચચેથી વાત તોડશે.

હાસતો , બેકલતા જ’તો ...

જજંદગીમા ંજેમ-જેમ વષયોની બાદબાકી થતી જાય 

એમ જ, બે વયકકતની મ ૂગંી બેકલતા 

અક્થય સાજંની જેમ લાબંી ચાલયા ંકરે એવી જજંદગી 

કહવેાતા ંસગંી-સાથી તો સમયાતંરે 

સખુની રદશામા ંઉડી જાય 

ને - રહી જાય છે, 

રંગીન િોટાઓનુ ંઆલબમ !

પહલેા ંસાકંડુ ંલાગત ુ ંઘર 

અચાનક જ મવશાળ લાગે છે.... 

ભતૂકાળ પર કેટલો ભયયો-ભયયો લાગતો-

વત્ધમાનમા ંએક અજીબ સનુકાર લઇને િરતી 

બેકલતાને,

ઘ ૂટંરમા ંદુઃખાવો વરે છે 

આંખે મોમતયો આવે છે ને - 

બહરેાશ પર દોસતી કરે છે , 

રીમે-રીમે ઘરડી થતી જતી યાદો ને 

ઘરડયાળની ટીક-ટીકની પર સાક્ષી પરૂાય 

બે વયકકતઓની 

એકલતા (કે) બેકલતા ...!

  xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

 ƒuf÷Œk...!

 Œ™u Œkuzþu
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“ð]ûk™e ÔÞÚkk”

અબોલ હુ ંછ ંએટલે... 

કારર મારી સમજે મને 

એ શીખવરુ ંછે.

કે, તાલમેલ હમેખેમ રાખવાનો છે!

નાજુક રદલ છ ંએટલે.... 

કારર મારા ંશારપરે મને 

એ શીખવરુ ંછે.

કે, તાલમેલ હમેખેમ રાખવાનો છે!

સહ્રદયી છ ંએટલે.... 

કારર મારી સવંદેનાએ

એ શીખવરુ ંછે.

કે, તાલમેલ હમેખેમ રાખવાનો છે!

મનરાલભમાની છ ંએટલે 

કારર મારા સસંકારે 

એ શીખવરુ ંછે.

કે, તાલમેલ હમેખેમ રાખવાનો છે..!!

શુ ંકહુ ંવકૃ્ષ કહ ેમારી વયથા,

પહલેા ઉછેરયા અને પછી તોડી લીરા,

આ તો જગતનો ઉલલેખ છે ભાઇ,

બાકી વકૃ્ષ કહ ેઆ જગતમા ંઅમારં ંતો કોર છે?!

સારા એવા ગરુ રરાવી,

સારી એવી દવા બનાવી,

ફૂલો એ તો જગતમા ંિોરમ િેલાવી,

તો પર ગમે તેવા સારા ભલે પર અમે તો લબચારા?!

વકૃ્ષ કહ ેઅમે આપીએ લોકોનો સાથ,

પર લોક ના આપે અમારો સાથ,

ભાઇ આ તો જગતમા ંજીવનની વયથા છે,

બાકી લોક તો કહ ેવકૃ્ષની શુ ંજગા છે?!

તડકો લીરો અમે અને છાયંો દીરો તમને,

તો પર સજા તો ભોગવીએ અમે,

આ તો  જગતમા ં્ુદરતની કરામત છે,

બાકી વકૃ્ષની વયથાનુ ંઅહી અનાદર જ છે!!!!

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

òzuò …kÚkohks®‚n (ºkk…s)
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જીવનઝાખંી
• માત્ર 16 જ વષ્ધની ઉમમરે ‘સસં્ૃમત’ જેવા ઉચચ કક્ષાના 

સામામયકમા ંતમેનુ ંસોનટે અન ેત્રર ગઝલો પ્રગટ થયા ં
હતા.ં

• એમ.એ. મા ંઉમાશકંર જોશીના મશષય
• સામયવાદી રવુક મહોતસવમા ંમોસકોની મલુાકાત બાદ 

પોલેનડ અને જમ્ધનીમા ંસથળાતંર
• ‘ચાદંની’ તેમનો પ્રથમ પ્રયોગલક્ષી કાવયસગં્રહ( પ્ૃથવી 

જેવા લગભગ અગેય અને બીજા સસં્ૃત છદંોમા ંપર 
ગઝલો લખેલી છે.)

• અખબારોમા ંકટારો – સારા જહા ંહમારા, માનવી ને 
આ  જગત, આદમની આવડત, જમાલપરુથી જમ્ધની

• મમત્રો – ગણયા ગરાય નહીં એટલા – ગોલીબાર 
ખાનદાનની ત્રર પેઢી દાદા.બાપ,પૌત્રથી માડંી 
બરાજકમવઓ,લેખકો, સારહર.લધુયાનવી,નીરજ,મોહમંદ 
રિી,મવનોદ ભટ્,નીરુભાઈ દેસાઈ,જયતં પરમાર,ઉમાશકંર 
જોષી,મરીઝ,શનૂય પાલનપરુી,સૈિપાલનપરુી,શખેચલ્
લી,હબીબ,બેકાર,બદરી કાચવલ,અમીરી,ઘાયલ,માજી 
વડા પ્રરાન વી.પી.સીંઘ,માજી મખુય પ્રરાન મારવમસહં 
સોલકંી મવ.

• આંતરડાની બીમારીથી અવસાન

સાહિત્યકાર (કવવ, નવલકથાકાર)

જન્મ

15,ઓક્ટોબર – 1929 

અ્મદાવાદ

મતૃ્યુ

20,્ેમ – 1985 

અ્મદાવાદ

કાવય – ચાદંની,અજપંો, 
હવાની હવલેી, સોનેરી 
લટ, ખરુશી, તાજમહાલ
નવલકથા – તમન્ાના
તમાશા, ત ુ ંએક ગલુાબી 
સપનુ ંછે, આયનામા ંકોર 
છે?. નીંદર સાચી, સપના ં
જૂ્ા,ં રેશમી ઉજાગરા, 
ફૂલ બનીને આવજો,  

સમગ્ર ગઝલ – દીવાને 
આઝમ

અનવુાદ – શ્રષે્ જમ્ધન 
વાતો

આતમકથા. સવાનભુવો 
– હુ ંભટકતો શાયર છ,ં 

રરુોપની હવામાં

રચનાઓ

þu¾ykË{ ykƒwðk÷k 
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ત્મારી લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે 
થઇ? કંઈક જટોગાનયુજટોગ કે એવટો 
કટોઈક પ્રસગં?

લખવાની શરઆત બે રીતે કહી 
શ્ંુ. કોલેજમા ં હતી તયારે કમવતા 
લખતી. એક લેખ પર લખયો હતો 
અને કોલેજના મેગેઝીનમા ંછાપાયો 
હતો. એનુ ંશીષ્ધક હત ુ,ં ‘તમારી લચંતાનુ ં
મનવારર’ (શ્રી અરમવંદની રિલોસોિી 
પર લખેલુ.ં) જો કે હજુ આજ સરુી 
મને મારી લચંતાનુ ં મનવારર નથી 
મળરુ ં !! એ પછી ગાડી લગન અને 
ગહૃજીવન તથા બાળઉછેરના પાટે 
ચડી અન ેલેખન વાચંન બધ ુભલૂારુ.ં 
કંઈક ડાયરી જેવ ુક્યારેક સમય મળયે 
લખતી એ જ. 

બાળકો મોટા થયા. કોલેજમા ં
આવયા અને સમયનો અવકાશ 
કોરી ખાવા લાગયો. ‘શુ ંકરવુ ં?’નો 
જવાબ જડતો નહોતો. એની સવાસ્થય 

પર ખરાબ અસરો પડી રહી હતી. 
જગદીશ, મારા પમતએ સચૂવરુ ં‘તને 
લખવુ ંગમ ેછે. એ શર કર.’ “એ ડાયરી 
લખુ ંએ કંઇ લખરુ ંન કહવેાય અને હુ ં
લખુ ંએ કોર છાપ ે?” “અરે, નહીં છાપે 
તો નહીં છાપે. તને કોઈ િાસંીએ નહી 
ચડાવ ે! લખ અને મોકલ તો ખરી !” 
આખરે મેં રહમંત કરી. એક વાતા્ધ લખી 
અન ેઅખડં આનદંમા ંમોકલી. આચિય્ધ 
! છપાઈ ગઈ. કમવતા મોકલી. એ પર 
છપાઈ ! ‘ગારંારી’ પર લેખ લખયો 
તો એ સમયના અખડં આનદંના તતં્રી 
શ્રી પ્રકાશન. શાહ ેસરસ લાબંો જવાબ 
લખીન ેવરાવયો.  અન ેઆમ લેખનની 
ગાડી શર થઈ. અલબત્ત ઘરા વષયો 
સરુી એ સમય પસાર કરવાનુ ંસારન 
જ હત ુ.ં  

 ત્ેમ ઘણા સા્માવ્યકટો, સ્માચારપત્ટો 
વવગેરે્માં આપ લખટો છટો તટો ત્ેમ 
સ્મ્ય કઈ રીતે ફાળવટો છટો?

હવ ેિાવટ આવી ગઈ છે. લખતા 
બહ ુવાર નથી થતી વળી લેખનમા ં
સમયની મશસત જાળવુ ંછં. રોજીંદી 
જજંદગીનુ ંટાઈમટેબલ જ એવી રીતે 
ગો્વાઈ ગરુ ં છે કે તકલીિ નથી 
પડતી.  

 ત્મારા વપ્ર્ય લેખક કટોણ છે અને 
એ્મના લખાણ્મા ંત્મને શયુ ંગ્ેમ છે? 

‘ઓશો’ને વાચંવા બહુ ગમે છે. 
એમની તક્ધબધિ રજૂઆતથી આિરીન 
થઈ જવાય છે. 

રહંદીમા ંઅમતૃા મપ્રતમની અદભતૂ 
સવંેદના અને મનખાલસતા.  બીજા 

અનેક કમવઓ, 
ગુજરાતીમાં વ ાતા્ધ મ ાં મને 

રહમાશંીબહને શલેત અને પ્રવીરમસંહ 
ચાવડાની વાતા્ધઓ ખબૂ ગમે. એમની 
શલૈી અન ેમાનવીના મનન ેતાગવાની 
ગજબની શકકતથી હુ ંપ્રભામવત છ.ં  

કમવઓમા ંરમેશ પારેખ મશરમોર, 
મવમપન પરીખના હૃદયની આરપાર 
ઉતરી જતા ંઅછાદંસ અન ેબીજા ઘરા 
કમવઓ...  

ગયુજરાતી ભાષા ્મા્ે ત્મને કંઈક 
અનટોખયુ ંકરવાની ઈચછા છે?

મારી એવી કોઈ લાયકાત નથી.   

ત્મારી વપ્ર્ય નવલકથા કઈ છે?
‘મસધિાથ્ધ’ – હરમાન હસે 

 ત્મારા પહરવારનયું ્યટોગદાન 
વણ્ણવશટો? કટોઈક હકસસટો કે પ્રસગં?

મારા લેખનની શરઆતના 
સવાલમા ંજ આ જવાબ આવી જાય 
છે. મારા પમતએ ન સચૂવરુ ંહોત તો 
કદાચ આજે હુ ંલેખક ન હોત ! એમના 
કારરે મારા બાળકો, સગાસબંરંીઓ 
બરા જ મારા કામને અનુ્ ૂળ થતા ં
અને રહતેા શીખી ગયા છે. મારે જે 
સગવડ, અનુ્ ૂળતાઓ જોઈએ એ 
બરી મને મળે છે. 

 
ટયુંકા ગાળા્મા ંજટો આપની કટોઈ પયુસતક 
પ્રકાવશત થવાની િટો્ય તટો એના વવષે 
થટોડી જાણકારી આપશટો ?

રદવય ભાસકરમા ં2011ની સાલથી 
પ્રકામશત મારી કૉલમ ‘કાવયસેત’ુ હવ ે

÷Œk rnhkýe

yku¤¾
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પસુતક રપે બે ભાગમા ંઆવશ.ે એની 
તયૈારી ચાલે છે અને એક ટૂંકી વાતા્ધન ુ ં
પસુતક આવશ.ે  

 
ગયુજરાતી ભાષા્મા ંત્મારટો ્મનગ્મતટો 
શબદ ક્યટો છે?

એક જ શબદ જેને હમંેશા વાપરવો 
કે સાભંળવો તમને ખબુ જ ગમે ! 
મારો મપ્રય શબદ છે “મવચાર” !

મારો મપ્રય શબદ છે ‘મવવકે’ અથા્ધત 
સમજર. ભગવદગીતામા ંપ્રયોજાયેલો 
આ શબદ મારી દૃન્ષટએ જીવનનુ ં
અંમતમ સતય છે. જનમથી માડંીન ેમતૃર ુ
સરુીની તમામ અવસથામા,ં તમામ 
આચાર મવચારમા ં માનવીમા ં જો 
‘મવવકે’ જાળવ ેતો એ કદી પાછો ન 
પડે. અહી િરી સપષટ કરંુ કે ‘મવવકે’ 
એ સમજર કે માત્રાભાન માટે છે. 
શુ ંકરવુ,ં કેટલુ ંકરવુ ંએની સમજર. 
હમરા ંઅખડં આનદંમા ંમારો એક લેખ 
છપાયો હતો.  ‘વોટસ અપ‘ આમા ં
મે જે લોકો નવી ટેકનોલોજીની ખાસ 
કરીને વોટસ એપની ટીકા કરે છે કે 
લોકો એમા ંકેટલો ટાઈમ બગાડે છે એ 
બાબતને લઈને લખેલુ.ં વોટસ એપ 
બહ ુકામની ચીજ છે. લોકો સાથ ેસપંક્ધ 
કેટલો સહલેો અને કેટલો ઝડપથી 
થાય છે. અરરાયા્ધ સજંોગોમા ંકેટલી 
ઝડપથી કોઈ મસુીબતનો હલ લાવી 
શકાય છે ! બાકી જેમને સમય 
બગાડવો જ હોય, મવવકેભાન ન હોય 
એ ઘરમા ંબેસીને ય સમય બગાડી 
શકે. પહલેાના જમાનામા ંચોરે બેસીને 
કે મરંદરના ઓટલે બેસીને લોકો સમય 
બગાડતા ંજ ને !    

લખતી વખતનટો અનયુભવ.
શરઆતમા ંડર ‘નહી થાય, નહી 

લખાય !’ પછી જેમ જેમ લખાત ુ ંજાય 
એમ રોમાચં અને છેલલે ‘હાશ’

ચાલટો હયું ત્મને એક શબદ આપયુ ંજટો 
ત્ેમ instant એના ં વવષે 2-3 વાક્ય 

લખી આપટો તટો ગ્મશે.શબદ છે 
“વવચાર”. 

‘મવચાર’ એ સમાજજીવનનુ ંઅને 
વયકકતગત જીવનનુ ંરહસય છે. મવચાર 
ક્ામંત લાવ ેછે, સારનો નહીં. મવચારથી  
સમાજ બદલાય છે. એક શકકતશાળી 
મવચાર કેટલુ ંજબરદસત કાય્ધ કરી શકે 
છે એનો અંદાજ લગાવવો મશુકેલ છે. 
મવચાર મવકાસની કેડી છે. સમાજમા ં
જે કંઇ થાય છે, સારંુ કે ખરાબ, એના 
મળૂ મવચારમા ં રહલેા છે. શરઆત 
મવચારથી થાય છે. 

ત્મારટો લખવાનટો સ્મ્ય શયુ ંછે અને 
સ્માચારપત્ અને સા્મવ્યકટો્મા ં
લખવાનીdeadlines નયુ ંદબાણ કે્લયુ ં
િટો્ય છે?

ડેડલાઇનનુ ંદબાર તો હોય જ છે. 
એને કારરે વરારે લખાય છે. પર 
સવય ંમશસત બહ ુકામમા ંઆવ ેછે. જોકે 
એ સહેલાઇથી નથી આવી. ખાસસુ ં
લખયા પછી આવી છે. લખવાનો 
સમય સવારનો. સવારના આ્થી 
અલગયાર બે થી ત્રર કલાક.

્યુવા લેખક વ્મત્ટોને જટો લખવા અંગે 
કટોઈક ્માગ્ણદશ્ણન આપી શકટો તટો?

અંદરની પ્રબળ ઇચછા અને ખબૂ 
વાચંન. 

વવચાર્યાત્ા magazine અને એ્મના ં
લેખકટો વવષે આપ જટો કંઈ કિટો તટો 
ગ્મશે.

‘મવચારયાત્રા’ મા ંસૌથી પહેલા ં
આવતી ‘પ્રમતજ્ા’ મને ગમે છે. એનુ ં
કારર કદાચ એ છે કે હુ ંગરુુ્ુળમા ં
રહીને ભરી છ ંજયા ંસવારથી રાત 
સરુી મનયમોનુ ંબરંન હત ુ.ં ગરૃહરી 
બનયા પછી, માતા બનયા પછી એ 
મનયમોથી જીવવાની આદતનો ખબૂ 
લાભ થયો. હુ ં ચોક્સ માનુ ં છં કે 
અમકુ ઉમરે ખાસ કરીને બાળ/
રકશોર વયે મનયમોની મશસત હોવી 

જ જોઈએ. જયા ંસરુી પોતાની અંદર 
મશસતની સમજ પ્રગટે નહીં તયા ંસરુી 
બાહ્ય મશસત જરરી છે. આજે પર 
મારા મનયમો હુ ંજ બનાવુ ંઅને મને 
એ મશસતમા ંજ જીવવુ ંગમે. પ્રમતજ્ા, 
સકંલપો, મનયમો એ આંતરરક મશસતનુ ં
પરરરામ છે.  

ઓગસટ મરહનાનો અંક ધયાનથી 
જોયો. શ્રી પ્રમખુસવામીના લેખથી 
શર થયેલો અંક લેખો, વાતા્ધ, પ્રવાસ, 
કમવતા જેવા મવભાગોથી રલળયાત 
છે. સારહતયના લગભગ બરા જ 
પ્રકારોને આવરી લેવાનો પ્રયાસ 
ગમયો. ‘કેરિયત – ઉદાસી’ થી તમારો 
કમવતાપ્રેમ પર જાણયો. બહુ સરસ. 
‘કમવતા’ મવભાગમા ંકાવયોની પસદંગી 
પર થોડુ ંવધ ુધયાન અપાય તો સારંુ 
એમ લાગે.  
ત્મને “ગયુજરાતી સાહિત્ય પહરષદ”, 
ગયુજર ાત  સ ા હ િ ત્ય  અક ાદ્મ ી 
અને હદલિીના વવજ્ાનભવન્મા ં
ઉપરાષ્ટ્રપવતને િસતેનેશનલ એવાડ્ણ 
જેવા ઘણા એવટોડ્ણથી સન્માવનત 
થ્ેયલા છટો, તટો ત્ેમ કેવયુ ંઅનયુભવટો છટો? 

આનદં. ખશુરકસમતી અને જાત 
માટે ગૌરવ. 

Technologyના આ જ્માના્મા ંત્ેમ 
આપણી ભાષાનયુ ં સતર કે્લયુ ંઆંકટો 
છટો…?

ભાષા ચોક્સ સચવાવી જોઈએ 
અને પરીવત્ધન પર સવીકારવુ ં
જોઈએ. કલાપીના સમયની ભાષા 
આજે ક્યા ંરહી છે ? ‘વારુ’ જેવા શબદો 
હવ ેક્યાયં સાભંળવા મળે છે ? 

કટોઈ એવટો છંદ કે વાતા્ણ ખરી કે જેને 
સાભંળીને કે વાચંીને એવયુ ંથા્ય કે એ 
છંદ કે વાતા્ણ ્મેં લખી િટોત તટો??

ના, બીજાનુ ંવાચંીને એવુ ંક્યારેય 
થત ુ ંનથી. 

ત્ેમ કાવ્ય લખટો તટો સૌથી પિલેા કટોને 
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સભંળાવવાનયુ ંપસદં કરટો છટો?
કોઈને નહીં. મારુ લખેલુ ંકશુ ંપર 

આજ સરુી મે છપાતા પહલેા ંકોઈને 
બતાવર ુનથી. એ છપાય પછી જ બીજા 
લોકો જુએ. ઘરના પર. એટલે નવુ ં
લખાયલે કમવતા/વાતા્ધ/લેખ તતં્રી જ 
સૌ પહલેુ ંવાચંે ! હા, કાવયપ્ન માટે 
નવા કાવયો લખયા હોય પર એ સીરા 
શ્રોતાઓ જ સાભંળે. 

કાવ્યનટો આસવાદ એ ત્મારટો વપ્ર્ય 
વવષ્ય છે જે ્મને કાવ્યસેત યુના 
્માધ્ય્મથી જાણવા ્મળે છે...જટો આ 

્મારી વપ્ર્ય પકંકતનયુ ં 4-5 વાક્ય્મા ં
આસવાદ ્માણવા ્મળે તટો ખયુબ ્મજા 
આવે..

મને રોકે પછંાયો એક ચોકમા;ં
અડરા બોલે ઝાલયો; અડરો 

ઝાઝંરથી ઝાલયો
મને વાગે સજીવી હળવાશ!

મારી આંખે કં્ુના સરૂજ આથમયા 
મતૃરનુે જીવી શકાય ? અનભુવી 

શકાય ? જવાબ ‘ના’મા ં જ મળે. 
એની કલપના પર કરવી મશુકેલ 
છે તયારે કમવ રાવજી પટેલની મતૃર ુ

મવષેની કલપના મનમા ંએક સજીલા 
સપદંન જગાવી જાય છે. આ સપદંનો 
કોઇની યાદનો પડછાયો બનીને વહ ે
છે, કોઈનો સવર બનીને રોકે છે. એક 
હળવાશ જારે આવીને વીંટળાઇ વળે 
છે. કં્ુનો સરૂજ આંખ સામે તાદૃશય 
થઈ ઊ્ે છે. મતૃર ુએક ભયાનકતા 
નહી પર એક મગંળ ઘડી બનીને 
ભાવકના મનમા ંપથરાઈ જાય છે. 
કમવની કલપનામા ં રચાયેલુ ં સતય 
ભાવકનુ ંપોતાનુ ંસતય બની જાય એ 
કમવતા છે. 

તમારા ંમતે તમારંુ લખાર

    

તમારી રીરજ 

    

માતભૃાષાનુ ંજ્ાન

    

જીવન જીવવાનો સતંોષ 

    

રામમથિક

    

આધયાજતમક
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શબદોમા ંશહજેાદી અને સુદંરતાની મમૂતથિ જે શબદ માત્રથી કાવય/ગઝલ વલખાવા માડેં. આવો 
જ કમવ અન ેગઝલકારોનો મપ્રય શબદ એટલે “ચાદંની”. ગઝલ/કમવતામા ંચાદંની શબદનો વપરાશ 
માત્ર શબદપ્રયોગ નથી પર એ કમવતા અને કમવની સુદંરતા અને સિળતાનુ ંપ્રમારપત્ર છે. “શબદે 
શબદે નીર વહતેા ંરહ ેજો ચાદંનીના નરૂ વરસતા ંરહ”ે. ગઝલકારોમા ંચાદંની શબદનો પ્રયોગ એ 
ગઝલનો હકાર ભાવ છે. સામાનય રીતે “ચાદંની” પ્રેમમકાના નરૂનુ ંવર્ધન કરે છે.

આજથી લગભગ ૬૦ વષ્ધ પહલેા લખાયેલ ગીત “તારી આંખનો અિીરી” જેવા અમર ગીત 
રચનાના રચમયતા કમવ શ્રી વેરીભાઈ પરુોરહત મરરાતે નભમાથંી નીતરતી ચાદંનીથી અંગે અંગ 
રોમે રોમ ખીલી ઊ્વાની ખબુ જ ભીની અને માદક વાત એમની કમવતામા ંકરે છે અને કહ ેછે કે, 

માઝમ રાતે  નીતરતી નભની ચાદંની
અંગે અંગ રરરી ભીંજાય માઝમ રાતે
સનૂો રે મારગ ને રીમો રીમો વાયરો

એના જોબમનયા ઘલેા ઘલેા થાય
- વેરીભાઈ પરુોરહત

મપ્રયતમાના જોબનની છાયંમા ંજારે સમય મદં પડી જાય છે અને સનેહ નીતરતી ચાદંની 
રાતની સવુાસ એના અંગે અંગમા ંઅનભુવાય છે. 

ઝરમર ઝરમર ઝરે ચાદંની,
શીતળતાને જ વરે ચાદંની,
છો’ને રોજ કળા બદલે ચાદં

અમર આશ ેજ મનખરે ચાદંની.
- આરતી પરીખ

કોઈક ચાદંનીને વરસવાની વાત કરે છે તો કોઈક ઝરમર ઝરમર ઝરવાનંી વાત કરે છે, એવી 
જ વાત શબદોની મીરાબંાઈ કવમયત્રી આરતી પરીખ કહ ેછે કે, ચાદંની “ચાદંની” તો રીરજની 
પ્રમતમા છે, ચાદં ભલેને એના ંરંગ બદલે પરંત ુચાદંની “ચાદંની”ની આશ તો હમંેશા શ્વતે જ રહશે.ે

દૂરે રોઇ ચાદંની
ચાદંનીએ રોઇ રાત,
એવામા ંજો મળે તો 

વહાલમ, માડું રે એક વાત.
- હરીનરિ દવે     

અહીંયા એક મકુતકમા ંકમવ શ્રી હરીનરિ દવ ેઝરતી ચાદંનીમા ંમપ્રયતમાન ેમળવાની ઝખંના રાખે 
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છે તયા ંખબુ પ્રમસધિ ગીત “પાન લીલુ ંજોરુનંે તમે યાદ આવયામા”ં કમવશ્રી ચાદંનીને મનમમત્ત બનાવ ે
છે, આ કાવયમા ંકમવને ઘરી સહજ પ્રવમૃત્તઓમા ંમપ્રયજન યાદ આવ ેછે જેમા ંચાદંની છલકાતા 
કમવને મપ્રય પાત્રની યાદ સતાવ ેછે. 

જરા ગાગર ઝલકી ને તમે યાદ આવયા,ં
જારે કાં્ ા તોડે છે કોઈ મહરેામર રામ,

સહજે ચાદંની છલકી ને તમે યાદ આવયા.ં
- હરીનરિ દવે  

ગઝલકાર શ્રી અશરિ ડબાવાલા ગઝલ અને રિલસિુીની પરાકાષટાએ વાત કરતા ંકહ ેછે કે, 

મેં ગઝલ લખવા કલમ પર ચાદંની લીરી હતી,
ને પછી લયમા ંઝબોળી લાગરી લીરી હતી.

- અશરિ ડબાવાલા

અહીંયા એમની ગઝલને ચમકાવવા એમની કલમને ચાદંનીનુ ંચદંન કરીને ગઝલને લયમા ં
ઝબોળવાની વાત કરે છે. શબદને ચમકાવવા કલમ પર ચાદંની લેવાની વાત એ ખરેખર એક 
અમતશયોકકત છે.

તાર સમરરનુ ંતેજ મને ડખંત ુ ંરહે
ઉપરથી પાછી એમા ંઉમેરાય ચાદંની.

‘ઓજસ’ રરે છે કોર આ દપ્ધર ગગન ઉપર,
રદવસનુ ંતેજ રાતે બની જાય ચાદંની.

-  ઓજસ પાલનપરુી

ઓજસ પાલનપરુીની ચાદંનીન ેઅપ્ધર કરતી એક અમર ગીત રચના જેમા ંતમેરે ચાદંની ઊપર 
એક પોથી લખી કઢાય એવી મહત્તા આપી છે. મપ્રયતમાના તજે આગળ કમવન ેચાદંની ઝાખંી લાગે 
છે છતાયં કમવથી ચાદંની શબદના તેજને માન આપયા વગર રહવેાત ુ ંનથી અને કહ ેછે કે, તારી 
યાદનુ ંતેજ તો હમંેશા ડખંત ુ ંરહ ેછે અને એમા ંઆ ઝળહળતી ચાદંની તારી યાદ કરાવ ેછે. આ 
મરમરતી રાતો તારી યાદ કરાવ ેછે.  રાતના તારાઓ સરૂજ ઢળીને સધંયા થવાની રાહ જોવ ેછે 
અને એ હરોળબધિ થઇને વલખાતી ચાદંનીને નીરખવા આતરુ થઇ જાય છે, જારે આજ ઉપક્મ 
હોય જીવનનો. એ સાચી વાત છે જયા ંસરૂજ જ પોતાનુ ંતેજ ચાદંને આપે છે પર એ ચાદંની તો 
ચાદંને જ વરી છે...તયા ંઆ પકંકતનુ ંસર્જન થાય છે.   

જરરીયાત સાથે કોઈ સબંરં નથી અને સબંરંની કોઈ જરરીયાત નથી
અવળી સવળી કેડીઓ હોય, તોય પર કોઈ િરરયાદ નથી
સરૂજન ુતો આ કેવ ુનસીબ ચાદંની પર એને પયા્ધપત નથી

-મૌલલક “મવચાર”
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